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Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
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CN Lễ Chúa Lên Trời 
Mừng Ngày Hiền Mẫu 

 

 
 

Mẹ ơi, trên vạn nẻo đường 

Con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. 

Đời con xuôi ngược bao nhiêu 

Nhưng tình của mẹ là nguồn yêu thương. 

 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho các người 
mẹ để các người mẹ luôn cảm nhận được 
niềm an vui hạnh phúc trong trách nhiệm, 
vai trò, và sứ mạng của thiên chức làm 
mẹ mà Thiên Chúa đã trao tặng. 
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TIN MỪNG CN 
Lc 24, 46-53 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Đức 
Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh 
Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ 
Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với 
các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến 
khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra 
ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là 
đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. 
Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông 
luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.  

 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Bàn tay Chúa/ R. Veritas 

Người ta kể rằng: sau thế chiến thứ hai, một toán lính đồng minh đi giúp 
các người dân xây dựng lại cuộc sống trên đống gạch hoang tàn đổ nát. Họ 
làm lại nhà cửa, sửa chữa ngôi nhà thờ trong làng. Nhưng đến khi dựng 
tượng Chúa, thì toán lính không tìm đâu ra hai bàn tay của pho tượng đã bị 
bọm đạn cắt cụt. Tìm kiếm suốt ngày trong đám xà bần mà cũng chẳng thấy. 
Toán lính bèn chịu thua. Viên sĩ quan viết vào pho tượng câu này: Dân làng 
sẽ thay Chúa làm những công việc mà đáng lẽ hai bàn tay Chúa sẽ làm. 

Một người khốn khổ nằm chờ chết bên vệ đường. Chúa xót thương người ấy, 
nhưng Chúa lại không thể gởi chén cơm manh áo cho người ấy. Nhưng may 
quá, tôi không phải là Chúa, tôi có thể đem cho người ấy một ly nước, một 
chén cơm.   

Trong Phúc Âm chính Chúa cũng đã phán: Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta 
khát, các ngươi đã cho uống, Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, Ta bị 
đau yếu và bị cầm tù, các ngươi đã viếng thăm. Chúa có thể làm nên cơm 
gạo cho người nghèo nhưng Chúa lại không thể đưa cơm gạo ấy cho họ 
được. Ngài phải nhờ đến đôi bàn tay của chúng ta. 

Chúa dùng bàn tay chúng ta để ban phát những quà tặng, để xoa dịu những 
nỗi khổ đau cũng như để nâng đỡ và khích lệ cho những người chung quanh. 
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Trong chương trình cứu độ của Chúa, phần đóng góp của con người cũng 
thật là quan trọng như lời thánh Augustinô đã nói: Chúa sẽ không thế nào 
cứu chuộc được chúng ta nếu như chính bản thân chúng ta lại không muốn. 
Chúa đã chịu chết một lần trên cây thập giá và đã làm nên kho tàng ơn cứu 
độ. Thế nhưng Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài, để phân phát nguồn 
ơn sủng ấy cho anh em đồng loại. Hay nói một cách khác cuộc sống của 
người Kitô hữu, phải là một sự nối tiếp công trình cứu độ của Đức Kitô. Bản 
thân chúng ta phải kéo dài sự hiện diện của Chúa cho đến tận cùng thời gian. 

Cũng chính vì thế, trước khi về trời, Chúa đã truyền cho các môn đệ: Đức 
Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân 
danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê rusalem, kêu gọi họ 
sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 
Và như vậy, Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài để đem Tin Mừng cứu 
độ đến cho mọi người. Bởi đó, chúng ta phải sống thế nào để người khác khi 
nhìn vào chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. 

 

SỐNG ĐẠO 
Một câu chuyện về lòng nhân đạo: Hành trình ánh sáng của cậu bé mồ 
côi 

Mười tháng trước đây, Triệu Dương Tường là một cậu bé mồ côi mù lòa. 
Hệt như truyện cổ tích, những bàn tay nhân ái đã nối nhịp hành trình tìm lại 
ánh sáng kỳ diệu cho cậu, từ Việt Nam sang đến xứ sở kangaroo. 

Bé Tường và hai nhân vật chính trong số hàng trăm người góp sức vào hành 
trình tìm lại ánh sáng của cậu: bác sĩ Michael Coote và mẹ nuôi Thiên Kim. 

Lúc Tường đang là bào thai trong bụng mẹ ở Sóc Trăng, cha của Tường bỏ 
mẹ cậu ra đi. Đến khi Tường sinh ra mới được một tháng tuổi, mẹ cậu qua 
đời vì hậu sản. Đến chín tháng tuổi, Tường (bấy giờ chỉ còn bà ngoại cưu 
mang) bị sốt rất cao và gây đau mắt. Gia đình nghèo thiếu tiền chạy chữa, 
nên bệnh mắt của Tường cứ nặng dần. Bóng tối vây quanh, cậu bé thành 
người mù lòa. 

Tháng 11-2008, chị Trương Thiên Kim, một người gốc Việt làm nghề tư vấn 
thẩm định môi trường ở Melbourne (Úc), trở về quê hương Việt Nam làm 
công tác thiện nguyện đã gặp Triệu Dương Tường trong một chuyến tổ chức 
khám và chữa bệnh mắt miễn phí cho người nghèo ở Sóc Trăng. “Lúc ấy 
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Tường chỉ nặng 9kg, suy dinh dưỡng nặng và ghẻ lở toàn thân. Hai con 
ngươi tím bầm lồi ra ngoài khiến gương mặt cậu trở nên dị dạng” - chị Kim 
kể. Thương tâm trước hoàn cảnh mồ côi của Tường, chị Kim đưa cậu lên Sài 
Gòn khám bệnh cũng như bắt đầu tìm mọi cách chạy chữa cho cậu.  

Trở về Úc, chị Kim đi gõ cửa gần chục bệnh viện, hội đoàn, phòng mạch 
tư... ở Melbourne nhưng đều nhận những cái lắc đầu chào thua vì không ai 
dám tin đôi mắt hỏng nặng của Tường có thể chữa được. 

Hành trình chữa bệnh của cậu bé mồ côi đến từ Việt Nam cũng gây quan 
tâm dư luận Úc khi được nữ phóng viên Belinda Norlan tường thuật nhiều 
kỳ liền trên tuần báo Star cũng như thông tin trên tờ The Leader. Nhiếp ảnh 
gia John Banigan ở vùng Yarraville đã gửi vào quỹ giúp đỡ Tường 2.000 
đôla sau khi đọc câu chuyện. Xúc động nhất là có một phụ nữ Úc tên 
Maureen bị bệnh sắp qua đời bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng hiến tặng đôi mắt 
lành lặn của mình thay thế cho Tường nếu bác sĩ cần. 

Thế rồi vị cứu tinh xuất hiện. Một trong những bác sĩ chuyên khoa mắt xuất 
sắc nhất nước Úc, ông Michael Coote ở Bệnh viện Royal Victorian 
Eye&Ear, sau khi xem hồ sơ và hình ảnh bệnh trạng Tường đã đồng ý giúp 
đỡ và yêu cầu đưa Tường sang Úc trong thời gian nhanh nhất có thể, cùng 
lời nói: “Tôi chỉ cố gắng hết sức mình”. 

Ngày 9-2-2009, Triệu Dương Tường cùng bà ngoại (đi theo chăm sóc) được 
đưa sang Melbourne và một tuần sau cậu lên bàn mổ. Cậu đã trải qua ba lần 
mổ tính đến tháng 5-2009. Toàn bộ êkip tám y bác sĩ mổ cho Tường đều 
không nhận tiền thù lao (khoảng 8.000 đôla Úc) vì tình thương dành cho cậu 
bé bất hạnh. 

Cộng đồng người Việt càng không đứng ngoài cuộc. Viện phí tổng cộng hơn 
10.000 đôla do hàng trăm người Việt sinh sống ở Melbourne đóng góp tại 
các nơi công cộng ở Footscray (vùng tập trung nhiều người gốc Việt sinh 
sống nhất ở Melbourne). Một cửa hiệu bán thuốc người Việt nhận cung cấp 
toàn bộ thuốc men hằng tháng cho Tường. 

Giờ đây Tường đã biết tự bước vô phòng vệ sinh, bắt đầu phân biệt sáng tối, 
biết lái xe đạp loại dành cho trẻ em, biết bắt chước chị Kim - người mà giờ 
đây cậu gọi bằng mẹ nuôi - tập thể dục. Tường hiện cân nặng 14kg, ghẻ lở 
trên người lành hẳn. Cuối tháng 7-2009, Tường được đưa đi nhổ 11 cái chân 
răng sâu hoàn toàn để cho răng mới mọc lên. Tiếp xúc với Tường, ai cũng 
khen ngợi cậu bé nói chuyện thông minh và có trí nhớ rất tốt. 



 5

Bây giờ mỗi lần Tường vô bệnh viện khám định kỳ là cậu bé luôn miệng reo 
vang: “Hello đốc tờ Mai-cô” (Chào bác sĩ Michael), tự động ngồi ngay ngắn 
và đưa mắt cho bác sĩ khám. Khám xong Tường lại liến thoắng: “Thank you 
đốc tờ. I love you!” (Cảm ơn bác sĩ, con yêu bác sĩ).  

Trung Nghĩa (Melbourne) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
HÃY LẦN CHUỖI TRONG GIA ĐÌNH 

Roma, 3/5/2013 (Zenit.org)/ Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi lần chuỗi 
trong gia đình trong “tweet” của ngài ngày 3/5/ 2013 : “Trong tháng năm 
này, lần chuỗi chung trong gia đình là điều tốt đẹp. Lời cầu nguyện sẽ củng 
cố đời sống gia đình” 

Thực ra theo truyền thống, Giáo hội đã dâng tháng năm cho Mẹ Maria. 

Trong buổi triều yết chung  ngày 1 tháng năm tại quảng trường thánh Phêrô, 
Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh đến “ sự quan trọng và nét đẹp của chuỗi 
Mân côi”: “ Khi chúng ta đọc kinh kính mừng, chúng ta được chiêm ngưỡng 
những mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nghĩa là suy niệm những thời điểm quan 
trọng trong đời ngài, để cũng như với Đức Maria và thánh Giuse, ngài là 
trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi quan tâm và mọi hành động của chúng ta.” 

Đức giáo hoàng còn nói thêm :"Đặc biệt trong tháng năm này,việc cầu 
nguyện này còn đẹp hơn, nếu chúng ta lần chuỗi chung hay cầu nguyện với 
Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong gia đình, cùng bạn bè, trong giáo xứ." 

Trong ý nghĩa này, ngài mời gọi “ học cầu nguyện thường xuyên hơn nữa 
trong gia đình và như gia đình” vì “ lời cầu nguyện chung là giây phút quý 
báu để củng cố hơn nữa đời sống gia đình và tình bằng hữu”. 

Giáo hoàng Phanxicô lên án việc chạy theo lợi nhuận quên đi con người 

Trong tuần vừa qua, Giáo hoàng Phanxicô lên tiếng mạnh mẽ đến những vấn 
đề kinh tế. Ngài nhắc đến vụ sập tòa nhà ở Bangladesh khiến hơn 900 người 
thiệt mạng và lên án gay gắt nạn khai thác nhân công và “nô lệ lao động”. 
Trong bài giảng, ngài nói “người ta không quan tâm đến việc trả lương, tạo 
công ăn việc làm, nhưng tập trung vào bảng cân đối kế toán, báo cáo tài 
chính, chỉ nhìn vào lợi nhuận cá nhân là được bao nhiêu. Điều đó chống lại 
Thiên Chúa” 
Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục thông điệp kinh tế của ngài khi nhắn trên 
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mạng xã hội tweeter-Giáo-Hoàng hiện có đến 2,5 triệu người theo dõi: “Tâm 
tư tôi hướng về những ai đang thất nghiệp, vốn thường là nạn nhân của não 
trạng chỉ biết kiếm lợi bằng mọi giá.” 

Cheoreo: Rửa tội cho 576 Dự tòng trong đêm Vọng Phục Sinh 

VRNs (07.05.2013) – Gia Lai - Tối 30.03.2013, tại vùng Cheoreo, cha Peter 
Đinh Quốc Thái Bình, CSsR cùng với các cha cộng tác đã rửa tội cho 576 
dự tòng. 

Cheoreo là một địa danh thuộc thung lũng phía Đông, Tây Nguyên Trung 
phần Việt Nam. Vùng đất này, trước khi người Pháp đến là đất của hai anh 
em ông Chreo và Chruh. Khi người Pháp đến, đặt tên cho vùng đất này là 
tỉnh Phú Bổn và chọn khu đất của ông Chreo và ông Chruh là tỉnh lỵ, nhưng 
không hiểu sao, người Pháp lại gọi nó là Cheoreo mà thôi. 

Cheoreo là “thủ phủ” của người sắc tộc thiểu số Jarai. Người Jarai đã có mặt 
trên mảnh đất này trên bốn ngàn năm, nên mọi nơi trên đất này ghi đậm dấu 
ấn văn hóa bản địa của người Jarai. 

Năm 1955, Đức cha Paul Seitz, giám mục Kontum, đã sai cha Jacques 
Dournes, thành viên Hội thừa sai ngoại quốc Paris (MEP) đến truyền giáo 
cho người Jarai ở vùng Cheoreo này. 

Cha Jacques Dournes kể: “Ngày 01.08.1955, lúc 6 giờ chiều, vùng Cheoreo 
trời xám xịt, ngột ngạt, não nề. Xe Đức giám mục đưa vị thừa sai đi nhận 
nhiệm sở đến. Ở đây không ai đợi vị thừa sai này. Cho đến lúc đó, chưa ai 
đón nhận Tin Mừng”. Ngài cho biết, gọi là địa sở, nhưng chẳng có cái gì, 
nhà cửa, đất đai, thậm chí một chỗ ngủ qua đêm đầu tiên cũng không có. 
Đức giám mục trước khi quay xe về Kontum trong đêm tối đã nói với cha 
Dournes: “Cha cố gắng trụ lâu hơn, nhưng nếu không được, tôi cũng không 
trách đâu!” 

Tự cha Dournes tìm đến nhà dân và xin ở nhờ qua đêm. Sau đêm đó, ngài đã 
trở thành dân Jarai. Ngài đã thích nghi với mọi phong tục của người bản địa 
Jarai, đến mức đóng khố và trồng ớt mang ra chợ bán như họ. Điều quan 
trọng nhất là cha Jacques Dournes đã nhận ra hạt giống Kitô tiềm ẩn, mà 
Thiên Chúa đã gieo vào lòng người thuộc sắc tộc này. Từ những Akhan 
(chuyện cổ tích), pơtưh pơđao (ca dao, tục ngữ) ẩn chứa một con đường mở 
ra với ơn cứu độ xuất phát từ Đức Kitô. 

Cha Jacques Dournes đã ở đây cho đến khi khai mạc Công đồng Vatican II. 
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Ngài rời Cheoreo trong tiếc nuối, để đi làm thư ký cho Đức giám mục 
Kontum tại Công Đồng chung này. 

Tiếp nối ngài, nhiều vị khác thay thế, nhưng không được lâu. Mãi sau biến 
cố 30.04.1975, địa sở Cheoreo này được trao cho các thừa sai Dòng Chúa 
Cứu Thế Việt Nam đảm trách. Đầu tiên là cha Peter Nguyễn Đức Mầu, rồi 
đến cha John Baptise Nguyễn Văn Phán, đến cha Mark Bùi Duy Chiến, cha 
Anthony Lê Ngọc Thanh, cha Dominic Phạm Mạnh Niệm, cha Michael 
Hoàng Quý Ân, và hiện nay là cha Peter Đinh Quốc Thái Bình. 

Cha Peter Đinh Quốc Thái Bình rửa tội cho dự 
tòng trong đêm Vọng Phục Sinh 30.03.2013 

Cha Bình cho biết, những người được rửa tội 
trong đêm Vọng Phục Sinh 2013 vừa qua là 
những người sống giai đoạn dự tòng từ 2 đến 4 
năm. Họ trải qua các giai đoạn: Tui sem (tìm 
kiếm), Đi rơnhan (bước lên nhà sang, tương 

đương đến nhà thờ), Ană dring (đứa con ở mái hiên nhà), Pơrăp mut đăo 
(chuẩn bị vào đạo), Pơnhu (Dìm trong nước – rửa tội). 

Cha Bình cho biết: “Cho đến nay, mỗi sáng Chúa nhật, chúng tôi vẫn tiếp 
nhận những anh chị em đến xin gia nhập đạo. Những người này sẽ bắt đầu 
được giao cho các ako khul (người trưởng cộng đoàn làng), để giúp họ sống 
chung với cộng đoàn đức tin trong làng. Tại cộng đoàn làng này học cùng 
cầu nguyện, cùng chia sẻ Lời Chúa, lắng nghe và kiểm chứng những bằng 
chứng đức tin. Sau năm đầu, họ bắt đầu được học về Kol kă Đưm (Giao ước 
cũ – Cựu ước), năm thứ hai sẽ học Kol Kă Brâu (Giao ước mới – Tân ước). 
Giai đoạn cuối họ sẽ được học những điều quan trọng của đức tin, sau đó 
tĩnh tâm một tuần lễ, trước khi chịu phép rửa tội”. 

Tuy hạt giống đức tin đã chính thức gieo trồng và hiện diện trên đất Cheoreo 
này đã gần 60 năm, nhưng ở nơi đây vẫn chưa có một ngôi nhà thờ thực sự, 
mà chỉ có những nhà nguyện làm bằng vật liệu thô sơ, tạm bợ rải rác khắp 
nơi. Tháng 12 năm 2012 vừa qua, cha Peter Đinh Quốc Thái Bình đã chính 
thức khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới, dành cho người sắc tộc Jarai. 
Không biết đến bao giờ công trình sẽ hoàn thành, vì số tiền cần có để xây 
dựng vượt quá sức tự xoay trở của cha Peter Bình. 
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Dạy dỗ ấm ớ, một linh mục Brazil bị vạ tuyệt thông 

Vietcatholic.net/5/5/2013/ Một linh mục Brazil, khét tiếng về những luận 
điểm bênh vực cho những tháo thứ về tính dục đã bị Đức Cha Caetano 
Ferrari của giáo phận Bauru, Brazil ra vạ tuyệt thông vào đầu tháng này. 

Thông tấn xã Reuters cho biết linh mục 
Roberto Francisco Daniel, năm nay 47 tuổi, 
được thụ phong linh mục năm 2001, thường 
được người dân địa phương gọi là Padre Beto, 
đã chính thức bị hình thức kỷ luật nặng nề 
nhất của Giáo Hội là vạ tuyệt thông. 

Trong tuyên bố của giáo phận Bauru, Đức Cha Caetano Ferrari cho biết ngài 
đau buồn đưa ra hình thức kỷ luật này vì linh mục Roberto đã “nhân danh tự 
do phát biểu để công khai chà đạp lời thề trung thành với các giáo huấn của 
Giáo Hội, gây thương tổn cho Giáo Hội với những tuyên bố đối nghịch hoàn 
toàn với giáo lý Công Giáo đến mức lạc giáo và ly giáo”. 
Trong một đoạn video được đưa lên YouTube, linh mục Roberto, người đã 
theo học Thần Học tại Đức nói rằng những ai có những mối tình ngoài giá 
thú thì không mắc tội ngoại tình nếu như người phối ngẫu của người ấy 
đồng ý chấp nhận những mối tình này. Quan điểm lạ lùng này đã vấp phải 
ngay sự chống đối dữ dội của anh chị em giáo dân trong giáo xứ. Thực tế là 
với cơ cấu kinh tế và văn hóa hiện nay của Brazil, phụ nữ thường khó kiếm 
việc làm hơn nam giới. Thu nhập kinh tế gia đình thường đến từ người 
chồng. Những quan điểm tháo thứ như thế chắc chắn sẽ đặt người phụ nữ 
vào những trạng huống rất khó khăn và đau lòng khi phải chấp nhận những 
mối tình ngoài giá thú như thế. 
Dù đã vấp phải chống đối mãnh liệt của người dân địa phương, linh mục 
Roberto cứ nghĩ là mình đúng và cần phải gieo rắc quan điểm này trên toàn 
thế giới qua YouTube cùng với những tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính. 
Tòa Giám Mục Bauru đã yêu cầu đương sự rút lại những tuyên bố lạc giáo 
của mình. Tuy nhiên, linh mục Roberto đã bất tuân phục và hậu quả là vạ 
tuyệt thông. 
Phản ứng trước vạ tuyệt thông của Đức Cha Caetano Ferrari, đương sự 
tương tiếp lên YouTube một câu xanh rờn: “Tôi cảm thấy được vinh dự [vì 
vạ tuyệt thông này] trước những người đã chết thiêu trong lửa, chết rục 
trong tù trên con đường tìm kiếm kiến thức”.  
Chuyện này, bên cạnh những tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính của 
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một vài nhân vật trong Giáo Hội, cho thấy trào lưu tháo thứ về tính dục coi 
thân xác là phương tiện để hưởng thụ chứ không phải là đền thờ Đức Chúa 
Trời đang có những tác động sâu sắc đáng lo ngại trong Giáo Hội. 
Phật tử và Kitô hữu nhóm họp tại Rôma 

11/05/2013/ Ucanews cho hay, cuộc họp tại Rôma kêu gọi người Phật giáo 
và Kitô hữu làm việc chung với nhau để xua tan “thành kiến” và “nghi ngờ” 
lẫn nhau, và làm việc hướng tới kiến thiết hòa bình. 

Hội nghị diễn ra giữa lúc tình hình căng thẳng và các vụ bạo lực giữa Phật tử 
và tín đồ các tôn giáo khác gia tăng trên khắp châu Á. 

Hội nghị được tổ chức tại trường đại học truyền giáo Rôma, Urbaniana, hôm 
thứ Hai, 10 năm sau cuộc họp chính thức đầu tiên giữa các lãnh đạo Phật 
giáo và Công giáo. 

Trước cuộc họp, mọi người dành hai phút thinh lặng cầu nguyện và sau đó 
đại diện hai tôn giáo cử hành nghi thức đốt đèn truyền thống. 

Nghĩa cử này tượng trưng nguyện vọng chung “xua tan sự hận thù, thiếu 
hiểu biết và nghi ngờ, và chữa lành vết thương trong quá khứ”, theo linh 
mục Indunil Kodithuwakku, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên 
tôn giáo. 

“Thiếu hiểu biết, sợ hãi, thù địch, thành kiến, chủ nghĩa cá nhân, loại trừ và 
bạo lực gieo rắc mầm mống chia rẽ khắp thế giới”, Đức Hồng y Jean Louis 
Tauran, chủ tịch văn phòng quan hệ liên tôn giáo Vatican, nhận định. 

Đức hồng y kêu gọi mọi người “suy nghĩ, nói và hành động” theo cách góp 
phần thúc đẩy hòa bình và “bỏ qua thành kiến”. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Ghi Ơn 

Cộng Đoàn ĐMLV chân thành cám ơn thày Trí Mai (Giáo Lý) và cô Kim 
Liên (Việt Ngữ) đã dạy dỗ các em trong suốt năm học 2012-2013. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý thày cô về những hy sinh vất vả trong 
việc truyền đạt kiến thức Giáo Lý Công Giáo cũng như Việt Ngữ cho các 
em thiếu nhi trong Cộng Đoàn. 

Chân thành ghi ơn. 
CĐ ĐMLV 
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Chúc Mừng 

Cộng Đoàn ĐMLV chúc mừng 2 em:  
_ Brian Nguyễn (con anh chị Tâm & Hương) 
_ Sơn Trần (con anh chị Chuẩn & Nguyệt) 

Đã được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức do ĐGM Rutilio J. del Riego vào 
ngày 6/5/2013 tại nhà thờ St. Martha, Murrieta. 

Nguyện chúc các em với ơn Chúa Thánh Thần luôn can đảm làm chứng 
nhân cho Chúa Kitô ở giữa giòng đời. 

Tin Vui 

_ Thày Trương Minh Nhiên thuộc Dòng Ngôi Lời 
sẽ được nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục  
do Đức Tổng Giám Mục John Barwa, SVD 
Vào lúc 2:00 pm ngày 25/5/2013 
Tại Nguyện Đường Holy Spirit 
2001 Waukegan Rd., Northbrook, IL 60062 

_ Thày Toàn Phạm thuộc Giáo Phận San Bernardino  
sẽ được nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục do ĐGM Gerald R. Barnes 
Vào lúc 10 am ngày 24/5/2013 
Tại Nhà Thờ chính tòa Our Lady of the Rosary Cathedral 
2525 N. Arrowhead Ave., San Bernardino, CA 92405 

Xin hiệp thông trong lời cầu nguyện cho 2 tân chức trở nên những hiện thân 
sống động của Đức Kitô, đem Tin Mừng đến cho mọi người mọi nơi. 

 

VƯỜN ADONG & EVA 

 

Lá thư cho con gái 

Con yêu dấu, 
Năm nay mùa Xuân đến sớm, cây đào sau 
vườn mới hôm nào còn trơ trụi mà nay đã 
đâm chồi nẩy lộc, và chẳng bao lâu sẽ tràn 
ngập những hoa. Năm nay con đã đi xa, con 
đã cùng chồng khởi sự xây dựng một đời 
sống mới tại một tiểu bang mà giờ này có lẽ 
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tuyết vẫn còn phủ đầy. Nhìn những nụ hoa đang hé nở, mẹ nghĩ đến con và 
muốn viết vài dòng cho con. 

Đáng lý ra, mẹ định nói với con về vấn đề này trước khi con lập gia đình 
nhưng mẹ thấy con quá bận rộn cả trăm thứ việc, nào là lo cho đám cưới, 
rồi lại sửa soạn dọn đi xa cùng chồng, nên hôm nay mẹ mới có dịp tâm sự 
với con. 

Con thương, mẹ biết con rất yêu chồng, con thán phục trí thông minh và 
dáng điệu hiên ngang quyến rũ của chồng nhưng ngoài những điều hoàn 
toàn đó, con cần phải tìm hiểu những sự bất toàn của chồng con nữa. Có 
như thế con mới có thể yêu chồng, giúp đỡ chồng thật sự và không thất vọng 
khi nhận thấy những khuyết điểm của chồng con. 

Con hãy quý trọng công việc của chồng con. Khi kết hôn, đương nhiên đời 
con đã liên kết với công việc của người chồng rồi. Mẹ biết có lúc con có 
cảm tưởng rằng, chồng con mãi mê với công việc đến nỗi quên cả con. Sự 
thật không phải thế đâu, mà vì hoàn tất một công việc đối với người đàn 
ông, cũng chẳng khác nào việc sinh sản đối với người đàn bà. Cả hai đều có 
những lý do quan trọng cần phải hoàn tất như nhau. 

Con hãy tập tính kiên nhẫn chịu đựng, để thu xếp mọi việc một cách ôn hoà, 
vì nhiều người con gái nghĩ rằng họ được sinh ra để được nâng niu chìu 
chuộng và ngày đêm chỉ có bấy nhiêu thôi. Đành rằng người chồng phải 
chiều chuộng vợ, chăm nom săn sóc cho vợ, nhưng con hãy can đảm sẵn 
sàng chấp nhận những cơn nóng giận, những sự bực tức của chồng con, vì 
sự bực bội nào cũng cần có chỗ xả hơi cho thoải mái. Con hãy tự coi mình 
như một “cột thu lôi” sẵn sàng đón nhận mọi sự sấm sét của chồng, vì phần 
lớn đàn ông nào cũng thế, khi họ đã trút bỏ những khó khăn dằn vặt của 
công việc hằng ngày, thì họ đều tỏ ra độ lượng khoan dung. 

Con hãy ghi nhớ điều này: Dù chồng con có thành công rực rỡ thế nào 
nhưng luôn luôn trong tiềm thức, vẫn còn những điểm hoài nghi, lo lắng, 
cần được một người tin cậy trấn an thì mới yên lòng, vì trong người đàn ông 
nào cũng có một “cái mầm” của đứa bé con, luôn luôn cần được “người 
mẹ” an ủi, trấn tỉnh. Đó là một sự thực hiển nhiên. 

Con cần tỏ ra biết lắng nghe những lời thổ lộ của chồng, vì tất cả mọi người 
đàn ông đều cần có người để tâm sự những ước mong, kế hoạch, những 
xung đột trong nội tâm mà họ không thể giải quyết. Họ cần có đôi tai tin cậy 
của vợ để tâm sự, mà không sợ bị chế diễu, chê cười. Do đó, con hãy lắng 
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nghe với một quan niệm cởi mở và trình bày ý kiến của mình một cách vui 
vẻ, thiện cảm. Nhưng cũng có lúc, con cần phải giữ yên lặng, tránh xung đột 
ý kiến, gây nên những cuộc cãi vã. Tất nhiên, chồng con cũng cần biết tự 
kiềm chế, nhưng con nên ý thức rằng bản tính của người đàn ông là chinh 
phục, và bản năng của người đàn bà là kiềm chế, để rồi chinh phục lại. 

Con cần tỏ cho chồng con biết rằng, con cần chàng. Mẹ đã thấy có nhiều 
người đàn bà giận dữ: “Chồng tôi cứ chạy theo những người đàn bà khác, 
tôi sẽ cho hắn biết rằng tôi không cần hắn, tôi muốn ly dị”. Với những 
người đàn bà đó, mẹ đã khuyên: “Chị hãy tìm đến người chồng, bảo chàng 
ôm lấy mình rồi thổ lộ: “Em là vợ anh, hãy yêu em, giúp đỡ em vì em cần 
anh”. 

Chỉ cần cho người đàn ông biết rằng, mình cần tình yêu của họ, thì tức khắc 
người đàn ông đó sẽ ban rải những tình yêu chân thành ngay. Điều này hết 
sức mầu nhiệm, vì con hỡi, bản tính của người đàn ông là cho ra, mà đàn bà 
là nhận vào. Do đó, tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra mình không cần họ, mà đạt 
những kết quả bất lợi. 

Đừng tưởng rằng, kết hôn rồi ta phải từ bỏ tất cả chỉ biết đến gia đình thôi. 
Con cần biết sắp đặt thời giờ cho gia đình, và cho chính mình nữa. Nếu con 
thích thi văn, hội họa, âm nhạc hay thể thao, thì hãy tiếp tục trau dồi những 
thiên tư này, để điểm tô cho đời sống, nhưng con cần nhớ rõ, gia đình bao 
giờ cũng là ưu tiên trong mọi vấn đề. Khi con đã quyết định chia sẻ cuộc đời 
với một người, cả hai đã trở nên một đơn vị gia đình, và cái đơn vị này lúc 
nào cũng quan trọng hơn cả. 

Con thương yêu, có nhiều việc nhỏ mà con cần lưu tâm, để đem lại hương vị 
cho gia đình nhưng cũng có những việc nhỏ, mà con không nên quan trọng 
hóa để tránh những phiền phức. Biết được việc nhỏ nào đáng ghi nhớ hay 
đáng bỏ qua, là một điều hết sức quan trọng. Làm được như vậy, thì chắc 
chắn chồng con sẽ yêu và kính nể con rất nhiều. 

Còn đừng ngần ngại vì tỏ ra dễ dãi. Đó không phải là sự yếu đuối, trái lại, 
nó là dấu hiệu của sự trưởng thành, vì có trưởng thành mới nhận định được 
ở cái thế giới phức tạp này, có nhiều quan niệm khác với ý kiến của mình 
nhưng vẫn hữu lý. Con không nên băn khoăn vì ý kiến của mình khác với 
chồng, vì hôn nhân là một sự liên kết chứ không phải hòa hợp. 

Con yêu quý, người đàn ông nào cũng có những cái lỗi lầm “không thể 
sửa”; do đó, con không nên đòi hỏi một sự tuyệt đối và cằn nhằn, vì ai 
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chả có lỗi lầm. Hãy rút tỉa kinh nghiệm và quên nó đi; mặc dù mẹ biết rằng, 
trong thâm tâm của người đàn bà nào cũng không bao giờ quên, nhất là khi 
lỗi đó do người chồng gây nên. 

Con hãy tập chia sẻ vui buồn với chồng, từ việc lớn đến việc nhỏ; dù chỉ một 
cuốn sách, một đoản văn, một bài thơ hay một câu chuyện khôi hài. Một sự 
bực mình khi biết khôi hài, cũng có thể trở thành một niềm vui nho nhỏ, con 
hãy ghi nhớ như vậy. 

Con yêu, làm vợ là một sứ mạng cao quý, một nghệ thuật xây dựng trên một 
quy luận căn bản nhưng bảo đảm sẽ thành công “Hãy làm vui lòng người 
chồng”. 

Chồng con thích sạch sẽ ư? Con cần ăn mặc tươm tất. Chồng con thích giao 
thiệp ư? Con hãy đón tiếp bạn bè của chồng con một cách niềm nở. Chồng 
con hay cau có ư? Hãy tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Chồng con lúc 
nào cũng muốn con ở bên cạnh ư? Hãy cảm tạ Thượng đế, rằng chồng con 
không muốn một người đàn bà nào khác bên cạnh chàng. 

Mẹ biết hoàn thành những điều này không phải dễ, vì con phải sử dụng tất 
cả mọi khả năng khéo léo, tế nhị, kiên nhẫn của một phụ nữ. Con phải sử 
dụng cả tâm lẫn trí mới mong thành công; nhưng con ơi, hạnh phúc gia đình 
là một bảo vật của đời sống, mà chỉ có những phụ nữ thông minh, cương 
quyết, hiểu biết và trưởng thành, mới xứng đáng được hưởng. 

Con ơi, sự cố gắng làm vui lòng chồng chỉ là biểu lộ của tình yêu, và không 
khi nào con biểu lộ tình yêu mà không thu nhận được những thành quả tốt 
đẹp. 

Con hãy yêu tha thiết, con hãy yêu chân thành. Con đã cam kết như vậy 
trong khi kết hôn. Đừng cho rằng như vậy là thấp kém, là yếu đuối, là mất 
phẩm giá, hay đừng nghe mọi lời bình phẩm của những phụ nữ nào khác. 
Họ có thể có những quan niệm và ý nghĩ không giống mẹ, nhưng chắc chắn 
họ không thể yêu thương con hơn mẹ của con được. 

Con hỡi, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chồng con là động cơ, thì vợ là 
bánh lái, và chính cái bánh lái mới là cái vật định hướng cho con thuyền. 

Mẹ chúc các con thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Tiếng nói của mẹ 

Một ngày tháng 6 năm 2005, tôi đang ngồi soạn bài một mình dưới ánh đèn 
hiu hắt, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp. 

Tôi nhấc máy alô mấy tiếng, thì đầu bên kia mới truyền lại một giọng nói 
của đứa bé gái sợ sệt và yếu ớt “có phải mẹ đó không? Mẹ ơi”. E rằng làm 
đứa bé kinh sợ, tôi hỏi rất nhỏ nhẹ “Con tìm ai”? 
Tôi nghe rõ một giọng nói vô cùng bi thương nhưng rất bất khuất hàm chứa 
một khát vọng, “Con tìm mẹ, có phải mẹ không vậy”? 

Tôi hiểu, đây là một đứa trẻ đang tìm mẹ, tôi cố ý kéo dài gọng nói : “Con 
là…?” 

Đứa trẻ như rất gấp không thể chờ đợi được, nó sợ tôi gác máy nên tiếng nói 
đã lớn hẳn lên “Con là An An đây!” 

Tôi lấy tư cách của người mẹ hỏi: “An An con đang ở đâu vậy”. Tôi nghe từ 
bên kia tiếng híc híc, tiếng khóc đứa bé lớn dần. Tôi cũng lớn giọng hỏi: 
“Con ngoan, có chuyện gì nhanh nói cho mẹ biết, con đang ở đâu? 

Thì đầu bên kia truyền lại một âm thanh của tiếng khóc thút thít: “Mẹ, con ở 
nhà có một mình, con rất sợ, con chưa ăn cơm và Ba thì chưa về, con đã làm 
bài tập xong, con rất biết nghe lời. Mẹ! Sao mẹ vẫn chưa về nhà? Ba nói: mẹ 
đã đi một nơi rất xa, khi nào con khôn lớn và hiểu chuyện mẹ sẽ về. Mẹ! 
Bây giờ con đã khôn lớn rồi, các môn học của con đều đứng đầu lớp, sao mẹ 
lại chưa chịu về?” 

Tim tôi như thắt lại, nhưng giọng của đứa trẻ làm cho tôi sa vào một cảm 
giác hoang mang và buồn rười rượi, tôi nhìn ra cửa sổ cái màng cửa cứ 
dường như nặng trịch và dùn xuống một cách sâu lắng. 

Tôi không biết nên kết thúc cuộc nói chuyện này như thế nào? Chỉ nhớ tôi 
lấy tình thương của một người mẹ nói với bé: “Con yêu, nếu con sợ, nếu con 
nhớ mẹ, thì cứ gọi điện cho mẹ, con nhớ nhé, mẹ lúc nào cũng nhớ con”. 

Đứa trẻ rất vui nói với tôi, con đã tìm hết quyển danh bạ điện thoại mới tìm 
ra tên mẹ và tra được số điện thoại và con bé rất đắc ý nói tiếp: “Mẹ, mẹ rất 
là khó tìm, có một lần con gọi và người bắt máy là một bà cụ nên con lập tức 
gác máy, có lần khác người bắt máy lại là một người chú, con nói con muốn 
tìm mẹ thì người đó đã quát la con rất là hung dữ, con hoảng hốt tí nữa là 
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khóc lên, nhưng con không sợ. Con đã gọi 9 lần mới gặp được mẹ, con vui 
lắm”. 

Tôi thật là không nghe nỗi nữa, không biết đứa bé này gặp cảnh ngộ thế 
nào? Bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, nhà ở đâu. Nhưng tôi không dám hỏi, đã 
là mẹ sao không biết mọi việc của con gái, nếu hỏi con bé sẽ nghi ngờ. 

Từ hôm đó về sau, mấy ngày liên tiếp chuông điện thoại reng là tôi đi bắt 
máy. Rồi dần dần tôi cũng biết đuợc hoàn cảnh cửa đứa bé. Nó học lớp 2 
trường tiểu học Vũ Xương, cùng tuổi với con gái tôi. Mỗi ngày đón xe bus 
khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến trường, trưa thì mua 1 hộp cơm nhỏ để ăn, ba 
thường về nhà rất trễ. 

Con bé là học sinh giỏi toán nhất của lớp. Tôi còn biết tên của bé là Hoàng 
Oanh, thường gọi là An An, nó hát rất hay, những lúc gọi điện cho tôi nó 
thường hát cho tôi nghe một bài hát mới. 

Tháng 7, trường đã cho nghỉ hè, cả nhà tôi đi du lịch ở Bắc Kinh 1 tháng, tối 
hôm đi du lịch về chuông điện thoại vang lên, tôi vừa nhấc máy thì nghe 
giọng của An An rất ấm ức nói rằng ngày nào nó cũng gọi điện cho tôi 
nhưng không có người bắt máy. Con bé hỏi tôi: “Mẹ! Mẹ đi đâu, trường 
nghỉ hè, bạn bè con đều được ba mẹ dẫn đi chơi. Còn con thì chỉ ở nhà có 
một mình, cho đến người nói chuyện cũng không có, thật là cô độc. Mẹ ơi, 
con rất muốn mẹ dẫn con đi chơi, bạn bè con đều đi xem chiếc cầu lớn của 
sông Trường Giang, nói là rất đẹp, chỉ có con là không được ai dẫn đi cả”. 

Lòng tôi cứ run lên, và đứng im lặng, thật tội cho con bé, chẳng lẽ tôi nói, 
tôi mất bận dẫn con gái đi Bắc Kinh rồi. 
Tôi bắt đầu bịa đặt nói dối: “Nghỉ hè này mẹ bận đi công tác nước ngoài, sau 
này nếu có thời gian nhất định sẽ đưa con đi tất cả những nơi mà con muốn 
đi” 

Thi giữa học kỳ xong không lâu An An lai gọi địên đến báo cáo tất cả thành 
tích của nó, con bé nói: ngữ văn đạt 99 điểm, đứng nhất lớp. Đứng thứ nhì là 
Diệp Lệ Lệ, 98 điểm, mẹ bạn ấy tặng bạn ấy một hộp socola lớn. Ngồi cùng 
bàn của con là Trương Hoa Đình chỉ được 72 điểm bị ba đánh một trận sưng 
đỏ cả mông. 

Tôi hỏi: ba tặng con món quà gì? Tiếng điện thoại bỗng im thim thiếp, một 
hồi lâu con bé mới nói: “Từ xưa đến nay ba không đoái hoài gì đến con cả, 
có mấy lần cô giáo muốn phụ huynh ký vào vở bài tập, nhưng ba về quá trễ 
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nên con đã giả chữ ký và cô giáo biết được và phê vào vở con là: “Con là 
một học sinh nói dối, không thành thật”. Mẹ, sau này con không dám nữa. 
Mẹ! Khi nào mẹ mới trở về nhà, mẹ về là có người ký tên cho con rồi”. 

Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: “An An! 
Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều 
chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành tích không tốt mẹ cũng sẽ 
đánh đòn con đó”. Bên kia là một giọng cười vui vẻ và kế tiếp là một âm 
thanh nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngào “mẹ, bye bye”. 

Hai tuần sau, An An lại gọi điện đến, cũng một giọng nói rất hào hứng “mẹ, 
lần này thi môn toán chỉ được 72 điểm, mẹ mau về đánh đòn con đi”. Tôi rất 
kinh ngạc bởi niềm vui đó, tôi hiểu rõ nỗi khổ tâm của An An, vì muốn được 
mẹ trừng phạt đánh đòn, vì muốn có một giấc mơ ấm áp tình thương mà đã 
làm nên “hành động oanh liệt”; tôi nghiêm khắt phê bình An An, trách nó 
sao cứ làm tôi lo lắng về việc học của nó. 

Tôi lại thêm một lần nói dối, tôi nói: “Mẹ sắp đi công tác nước ngoài rồi, 
không có thời gian đến thăm con. Con bé khóc ré lên, khóc một cách uất ức. 
Con bé sụt sùi nói “con sai rồi, con đã nói dối. Thật ra con rất muốn được 79 
điểm thôi, nhưng cũng vẫn 97 điểm. Vì con muốn gặp mặt mẹ một lần nên 
mới nói dối như vậy, con xin cam đoan sau này con sẽ không để mẹ lo nữa”. 

Năm ngày liên tiếp tôi cứ đợi điện thọai An An, vào lúc 2 giờ khuya ngày 
thứ 6, điện thoại lại vang lên một cách khẩn gấp, bên kia là giọng của một 
người đàn ông chần chừ và ngần ngại “xin lỗi, tôi là ba của An An, con bé bị 
bệnh, sốt cao, lại cứ nói nhẩm, muốn gọi điện thoại cho mẹ. Tôi biết như vậy 
hơi liều, chúng ta không quen nhau, nhưng tôi không biết vì sao An An lại 
cứ nhớ rõ số điện thoại của Cô, con bé còn nói: còn mấy ngày nữa là đến 
ngày 13 tháng 11 là sinh nhật của nó, nó mong muốn được gặp mặt mẹ một 
lần.  

Trái tim tôi đột nhiên như co lại: “An An thế nào rồi, hãy nói rõ cho tôi biết. 
Hoàn cảnh của anh chị như thế nào? Tại sao mẹ của An An không ở 
chung?” 

Tiếng điện thoại bên kia như nhỏ dần: “Xin cô đừng quá lo, An An chỉ bị 
viêm phổi, hiện tại khá nhiều rồi, hoàn cảnh chúng tôi sau này tôi sẽ nói rõ, 
chỉ tội con bé thôi.” 

Tôi nói “thôi đừng nói nữa, cho con bé nghe điện thoại đi “mẹ!!! mẹ…” một 
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âm thanh như chờ đợi đã lâu, như làm nghiền nát tim tôi. “Mẹ, con bị bệnh 
đang nằm ở bệnh viện, mấy bạn khác đều có mẹ mà chích thuốc còn khóc, 
con rất kiên cường, chỉ có nhớ và muốn mẹ đến cùng con. Mẹ! Mẹ có thể 
đến thăm con được không?” 

Cổ họng tôi dường như nghẹn lại, một hồi lâu tôi nói lắp bắp được 1 câu 
“con gái!” Con… mẹ nhất định sẽ đến thăm con”. Tôi quyết định vào ngày 
sinh nhật An An sẽ mua thật nhiều quà đến tặng con bé. 

Vào buổi chiều ngày 13 tháng 11 tôi mua 1 hộp chocolate và cột lên một cái 
nơ rất xinh và viết lên đó “Chúc con gái yêu của mẹ sinh nhật thật vui”. Tôi 
đến trường tiểu học An An tìm cô giáo Trương Ngọc Hà, nói rõ việc tôi tìm 
đến, cũng có nói những cuộc điện thoại kỳ duyên của tôi và An An, cả văn 
phòng im phăng phắc. 

Cô Hà nói: “Hoàng Oanh là học sinh mà cô thương nhất. Con bé học rất tốt, 
lại rất hiểu chuyện, nhưng bất hạnh, năm 2 tuổi cha mẹ đã ly hôn. Hoàn cảnh 
con bé làm cho người người xót xa, cha đứa bé thì tinh thần sa sút, nhậu 
nhẹt. Mấy lần họp phụ huynh đều không thấy người đến họp. Hoàng Oanh 
hoàn toàn dựa vào sức học tập của chính mình, không có ai chỉ dẫn con bé, 
nó tự giác học tập, thật là một đứa trẻ hiếm có”. 

Cô Hà cầm quyển vở bài tập đưa cho tôi nói “đây là một tác phẩm văn 
chương tuyệt tác có tựa đề là “Mẹ tôi” viết rằng: “Tôi chưa gặp mặt mẹ tôi, 
ba nói mẹ đi đến một nơi rất xa và rất xa. Nhưng tôi thường gọi điện thoại 
và nghe được tiếng nói của mẹ, âm thanh của mẹ rất ngọt, tôi nghĩ mẹ của 
tôi rất xinh. Mẹ nói mẹ sẽ từ một nơi rất xa về thăm tôi, mẹ còn nói tôi là 
đứa trẻ biết chuyện nhất trên đời. Tôi còn có một nguyện vọng, nguyện vọng 
này chỉ nói với cô Hà đó là “một ngày nào đó mẹ sẽ về ký tên lên tất cả 
những quyển vở bài tập của tôi và có thể nhìn thấy tôi ở đoàn biểu diễn nghệ 
thuật. Mẹ nhất định sẽ rất vui”, đọc đến đây, ánh mắt tôi lờ mờ và nhòa đi 
trong dòng lệ. 

Tôi nói với cô Hà: “Nhờ cô tìm tất cả vở bài tập của An An để tôi ký vào”. 
Và viết một lời bình sau bài văn đó: “Con gái! Bài con viết rất hay, mẹ xem 
mà lệ lòng cứ từng giọt từng giọt rơi xuống. Con yêu, con nên tin tưởng, 
từng giây, từng phút mẹ luôn ở bên cạnh con. Ngày sinh nhật con, mẹ tặng 
con hộp chocolate, đây là món quà khích lệ lớn nhất cho con. Sinh nhật năm 
sau, mẹ nhất định sẽ đến bên cạnh con.” 

Tôi không biết, tôi làm như vậy có thể an ủi An An được tí nào không, 
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nhưng tôi tự hứa với lòng mình những ngày sau này tôi sẽ cố gắng đem tất 
cả tình thương của người mẹ làm cho từng giọt từng giọt thấm ngầm vào 
tâm linh của con trẻ. 
  
 
TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MẸ NHẬT BẢN 
 
 

 
 

Câu chuyện có thật về Sự Hy Sinh của một Người Mẹ trong trận động đất ở 
Nhật Bản, 2011. 
 
Khi trận động đất xảy ra, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường hoang tàn 
thuộc về ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ trông thấy thi thể bất động của cô 
qua các khe nứt.  Nhưng tư thế của cô thật kì lạ, trông cô như đang quỳ 
xuống như khi cầu nguyện, thân cô hướng về phía trước, và hai tay cô như 
đang bọc lấy thứ gì đó.  Ngôi nhà đổ nát đã đè quỵ hoàn toàn lưng và đầu 
của cô. 
Dù rất khó khăn, người đội trưởng vẫn cố gắng đưa tay qua các khe nứt để 
chạm tới thân người phụ nữ.  Ông hy vọng mong manh rằng cô vẫn sống.  
Tuy nhiên, làn da lạnh và cơ thể cứng đã bảo ông rằng người phụ nữ này đã 
vĩnh viễn ra đi. 
Ông và các thành viên còn lại của đội tiếp tục tìm kiếm ở các căn nhà đổ nát 
kế tiếp.  Linh tính mách bảo điều gì đó, người đội trưởng bị thôi thúc quay 
lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đó. Một lần nữa, ông lại lần mò một 
cách khó nhọc bên dưới không gian chật hẹp cơ thể đã lạnh của người phụ 
nữ, và bất ngờ thay, ông reo lên một cách mừng rỡ: "Một đứa trẻ, là một đứa 
trẻ!" 
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Cả đội đã cùng với nhau, cẩn thận di dời từng mảnh đổ vỡ của căn nhà 
chung quanh người cô.  Một cậu bé 3 tháng tuổi đã được tìm thấy trong tấm 
chăn hoa bên dưới thân người mẹ đã mất của mình.  
Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện sự hi sinh cuối cùng để cứu con trai 
mình.  Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã ôm trọn đứa trẻ và đã dùng cơ 
thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một 
cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên. 
Bác sỹ nhanh chóng kiểm tra cậu bé, khi mở tấm chăn ông thấy một chiếc 
điện thoại di động bên trong.  Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, 
nói rằng: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ luôn yêu con."  
Chiếc điện thoại này đã đi từ hết bàn tay này đến bàn tay khác, qua bàn tay 
khác.  Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, 
con phải nhớ rằng... mẹ luôn yêu con..." 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
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 

 

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 

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823 
 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày 
và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng 
Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc 
da, cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn không để lại thẹo không cần uống 
thuốc, sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner cho phái nam chống khô 

môi, thâm môi 
Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 

www.ejbelle.com 
 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre corner 
lot on paved road near Freeway 15 
and Main Street off ramp.  Zoned 2-8 
units per acre. Water and electrical @ 
street. Near new Walmart, new 
hotels, and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950. 
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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 phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

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

Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone: 951-303- 8405

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


