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TIN MỪNG CHÚA NHẬT 
TRUYỀN GIÁO  

 Lc 24, 46 – 53 

“Phải nhân danh Người mà rao giảng 
việc sám hối và ơn tha tội trong mọi 
dân" 

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. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG 
Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất 
hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không? Các đệ tử thi nhau trả 
lời: Thưa thầy, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một 
đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò, con nào là con 
trâu không? Thày lắc đầu: không phải. Đệ tử khác trả lời: Thưa thầy có 
phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta 
có thể phân biệt được cây nào là cây xoài, cây nào là cây mít không? Thầy 
vẫn lắc đầu: không phải. Thấy không ai trả lời được, thầy mới giải nghĩa: 
Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn 
vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình. 

Thật là khó hiểu. Tuy trên đời ta thấy có nhiều thứ ánh sáng. Có ánh sáng 
mặt trăng mặt trời. Có ánh sáng đèn dầu, đèn điện. Có những ánh sáng như 
tia X quang, tia hồng ngoại. Nhưng tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta 
nhìn rõ sự vật. Không thấy có thứ ánh sáng nào soi vào mặt người xa lạ mà 
biến người ấy thành người thân của mình. 

Mẹ Têrêxa dường như đã tìm ra thứ ánh sáng ấy. Mẹ là một nữ tu người 
Anbani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn Độ, thấy người nghèo 
khổ quá tội nghiệp. Biết bao người hấp hối ngoài lề đường. Chết rồi xác bị 
quẳng vào đống rác như xác thú vật. Biết bao trẻ thơ bị bỏ rơi. Biết bao gia 
đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột. Biết bao người đói khát không đủ 
cơm ăn áo mặc. Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo. 

Một hôm Mẹ đi thăm một ông già cô đơn trong căn lều tồi tàn. Bước vào 
lều Mẹ phải động lòng thương cảm. Vì tất cả đồ đạc chỉ là một mớ giẻ 
rách. Căn lều bụi bặm bẩn thỉu ngoài sức tưởng tượng. Và nhất là ông già 
thu mình lại không muốn giao tiếp với ai. Mẹ chào hỏi ông cũng không 
thèm muốn trả lời. Mẹ xin phép dọn dẹp căn lều ông cũng làm thinh. Đang 
khi dọn dẹp, Mẹ thấy trong góc lều có một cây đèn dầu bụi bám đen đủi. 
Sau khi lau chùi, Mẹ kêu lên: Ô, cây đèn đẹp quá. Ông già nói: Đó là cây 
đèn tôi tặng vợ tôi ngày cưới. Từ khi bà ấy chết, tôi không bao giờ đốt đèn 
nữa. Thấy ông đã cởi mở, Mẹ Têrêxa đề nghị: Thế ông có bằng lòng cho 
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các chị nữ tu mỗi ngày đến thăm và đốt đèn cho ông không? Ông đồng ý. 
Từ đó mỗi buổi chiều, các chị tới thăm ông, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện 
với ông. Ngọn đèn ấm áp trong căn lều ấm cúng. Ông trở nên vui vẻ hơn. 
Ông đi thăm mọi người. Mọi người đến thăm ông. Cuộc đời ông vui tươi 
trở lại. 

Trước kia cuộc đời ông tăm tối không phải vì ông không thắp đèn. Nhưng 
vì ngọn đèn trong trái tim ông đã tắt. Trái tim khép kín nên ông mất niềm 
tin vào con người, vào cuộc sống. Ông nhìn mọi người như thù địch. Từ 
ngày các nữ tu đến đốt đèn đời ông vui lên, sáng lên. Đời ông sáng lên 
không phải vì có ngọn đèn dầu hỏa soi sáng. Nhưng vì trái tim ông bừng 
sáng. Ngọn đèn tâm hồn ông rạng rỡ. Tâm hồn ông cởi mở và ông nhìn 
thấy mọi người là anh em. Thứ ánh sáng ấy ta thấy trong Phúc âm, khi 
người Samaritanô nhân hậu cúi xuống săn sóc, băng bó vết thương cho 
người bị nạn bên đường. Hai người nhìn nhau. Một làn ánh sáng lóe lên. 
Và họ nhận ra nhau là anh em. 

Cứ như thế Mẹ Têrêxa miệt mài phục vụ người nghèo. Lập những trung 
tâm đón tiếp những người hấp hối, săn sóc để họ được chết, được chôn cất 
như một con người. Nuôi trẻ mồ côi. Xây bệnh viện. Xây trường học. Công 
việc càng ngày càng mở rộng. Số người theo Mẹ ngày càng đông và Mẹ lập 
dòng Nữ tử Thừa sai Bác ái chuyên phục vụ người nghèo. Hiện nay nhà 
dòng đã có mặt trên 132 quốc gia. Mẹ được thế giới biết tiếng. Mẹ được 
nhiều giải thưởng trong đó có giải Nobel Hòa bình. Năm 1997, khi Mẹ qua 
đời, 80 nguyên thủ quốc gia, trong đó có phu nhân tổng thống Mỹ Bill 
Clinton và phu nhân tổng thống Pháp Jacques Chirac đã đến dự đám tang. 
Và nước Ấn Độ, đa số dân theo Ấn Độ giáo, vốn không ưa đạo Công giáo, 
đã chôn cất Mẹ theo nghi thức quốc tang. Hai mươi mốt phát súng đại bác 
tiễn đưa linh hồn Mẹ về trời. 

Mẹ Têrêxa là một nhà truyền giáo thành công của thế kỷ 20. Vì Mẹ đã biết 
thắp lên ngọn đèn soi trong đêm tối. Giữa đêm tối vật chất hưởng thụ. Mẹ 
đã thắp lên ngọn đèn siêu nhiên của thiên đàng. Giữa đêm tối rụt rè nghi kỵ 
Mẹ đã thắp lên ngọn đèn ấm áp tình người. Trái tim Mẹ là một ngọn đèn 
sáng. Ánh sáng ấy tỏa lan tới muôn người làm cho mọi người nhận biết 
khuôn mặt hiền lành khiêm nhường của Đức Kitô và làm cho mọi người 
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nhìn nhau là anh em. 

Vào thời Cộng sản còn mạnh và còn chống đối Công giáo kịch liệt, Mẹ 
Têrêxa vẫn có thể lập nhà dòng ở Nga, ở Cuba và cả ở Việt Nam. Với tấm 
lòng bác ái, Mẹ đã có thể đi khắp thế giới như lời Chúa truyền. Với tấm 
lòng bác ái, Mẹ đã chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng khắp thế giới. 

Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hôm nay Giáo hội 
mời gọi chúng ta góp phần vào việc truyền giáo. Không gì bằng ta hãy noi 
gương Mẹ Têrêxa, thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng mình, đem ngọn lửa 
yêu thương phục vụ soi sáng khắp nơi. Thế giới sẽ bừng sáng và mọi người 
sẽ nhìn nhận nhau là anh em.  

SỐNG ĐẠO 
BIẾN KHỔ ĐAU THÀNH CÔNG NGHIỆP 

Có người phú hộ thuộc hàng quan tước trong làng, ông thích thú tiêu khiển 
bằng cách trồng cây và chăm sóc vườn. Ông thích có bãi cỏ xanh rì êm như 
thảm nhung trước nhà để làm dịu mát những khi trời nắng gắt. Ông tận 
dụng mọi giây phút nhàn rỗi để chăm sóc thảm cỏ ấy và ông cảm thấy hãnh 
diện mỗi khi có khách quí hay bạn bè thân thiết đến nhà. 

Mùa đông qua bãi cỏ vẫn một màu xanh rì, thế rồi khi nắng ấm mùa xuân 
tới thảm cỏ xanh rì bỗng điểm thêm những bông hoa vàng đó đây, ông để 
dành nhiều thì giờ hơn để nhổ tận gốc rễ những bông hoa dại màu vàng đó, 
nhưng càng nhổ hoa lại càng mọc thêm nhiều hơn, ông dùng thuốc để giết 
hoa nhưng nó lại gây hại cho cỏ. Từ ngày đó ông sinh lòng băn khoăn lo 
lắng mất ăn mất ngủ vì bận tâm lo diệt những bông hoa vàng trong thảm 
cỏ. Một hôm ông buồn bã than với vợ: 
- Ta phải làm gì nữa bây giờ. 
Vợ ông thản nhiên vui vẻ trả lời: 
- Sao anh không tìm cách yêu thích những bông hoa vàng đẹp óng ả ấy, 
thay vì tức giận tìm cách tiêu diệt chúng. 

Nghe lời vợ, từ đó ông bắt đầu thay đổi, ông không còn bận tâm để tìm 
cách tiêu diệt những bông hoa vàng ấy nữa. Ông dành những giây phút 
nhàn rỗi để ngắm hoa, khám phá ra vẻ đẹp của chúng giữa thảm cỏ xanh, 
dưới cái nhìn ấy, ông dần dần không còn cảm thấy khó chịu nữa và xem 
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những bông hoa như những nốt nhạc, như những nét chấm phá tô điểm cho 
thảm cỏ xanh càng thêm rực rỡ tươi đẹp, làm đời sống của ông càng thêm 
tươi vui hạnh phúc. 

Trong đời sống chúng ta có thiếu chi những điều trái ý làm cho ta khó chịu, 
có biết bao cái gai mà chúng ta phải nhức nhối, có những bông hoa mọc lên 
không đúng chỗ, nở không đúng thời hạn như lòng chúng ta mong muốn. 
Có biết bao người chỉ nhìn thấy mặt cũng đủ làm ta tức tối khó chịu. Thay 
vì tiêu diệt thù địch, hủy diệt chướng ngại vật, thay vì mong đợi đối 
phương phải thay đổi, tại sao chúng ta lại không bắt đầu thay đổi trước, 
thay vì chống đối để hủy diệt, tại sao chúng ta lại không bắt đầu yêu 
thương trước? Bạn tìm cách trốn tránh đau khổ, chống trả những gì không 
phù hợp với sở thích và cái nhìn thiển cận của bạn ư? Thử hỏi bạn thành 
công thế nào, có lợi ích gì chăng. Tuy nhiên chúng cũng có thể trở nên con 
đường ích lợi nhất và phương thế hữu hiệu giúp ta đạt đến sự an bình thanh 
thản miễn là chúng ta biết khám phá ra ý nghĩa có nó và biết tặng cho nó 
một mục đích, biết thấm nhuần nó bằng hơi ấm của tình thương. 

Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa là cả một bài học dạy 
chúng ta phải có thái độ nào trong đau khổ thử thách. Mỗi một đau khổ 
chấp nhận với lòng tin đều biến thành công nghiệp, đều biến thành của cải 
giàu sang cho cuộc sống của chúng ta sau này. Chỉ cần có một chút lòng 
tin, chỉ cần một cái nhìn đượm thắm tình thương thì lúc nào ta cũng cảm 
thấy đời đầy an vui hạnh phúc. 

Lạy Chúa, xin hãy cất đi quả tim bằng đá trong con và thay vào đó quả tim 
bằng thịt, biết rung động cảm thông, biết yêu thương. Xin ban cho con cặp 
mắt trong sáng để con nhận ra vẻ đẹp của sự hài hoà màu sắc, biết khám 
phá ra sự phong phú của mỗi người chung quanh con mặc dù họ không 
đồng quan điểm với con, hoặc vì chủ quan mà con cho họ là chướng tai gai 
mắt. Xin cho con biết nhìn mọi sự dưới một tình thương như Chúa. Amen! 

R. Veritas. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 
85 (23/10/2011) 
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VATICAN. Hôm 25-01-2011, Phòng báo chí Tòa 
Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha 
nhân Ngày thế giới truyền giáo sẽ được cử hành 
vào Chúa nhật 23-10 năm nay với chủ đề "Như 
Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con" (Ga 
20,21). 
Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính 
chất thời sự và cấp thiết của sứ vụ truyền giáo mà 
Chúa Kitô đã ủy thác cho Giáo Hội. Sứ vụ này 

vẫn chưa được hoàn tất... Ngài viết: "Một cái nhìn chung về nhân loại cho 
thấy sứ mạng ấy vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu và chúng ta phải hết sức dấn 
thân phục vụ sứ mạng ấy" (J.P. II, RM 1). Chúng ta không thể tiếp tục an 
tâm khi nghĩ rằng sau 2.000 năm, vẫn còn những dân tộc không biết Chúa 
Kitô và chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa". 

Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các tín hữu phải liên tục 
quan tâm tới sứ mạng truyền giáo. "Tin Mừng không phải là một thiện ích 
dành riêng cho người lãnh nhận, nhưng là một hồng ân cần phải được chia 
sẻ, một tin vui cần phải thông truyền. Hồng ân - Nghĩa vụ này được ủy thác 
không phải chỉ cho vài người, nhưng cho tất cả các tín hữu đã chịu phép 
Rửa, họ là "dòng dõi được tuyển chọn,... là những người thánh thiện, là 
dân mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho mình" (1 Pr 2,9), để công bố những kỳ 
công của Chúa". 

"Việc truyền giáo phải ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của Giáo Hội. 
Sự quan tâm và cộng tác vào công cuộc truyền giảng Tin Mừng của Giáo 
Hội trong thế giới không thể chỉ giới hạn vào một số thời điểm hoặc cơ hội 
đặc biệt, và cũng không thể chỉ được coi như một trong bao nhiêu hoạt 
động mục vụ: chiều kích truyền giáo của Giáo Hội là điều thiết yếu, vì thế 
cần luôn luôn để ý tới chiều kích này". 

Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu "chú ý tới và hỗ trợ các 
Hội Giáo Hoàng truyền giáo trong tinh thần liên đới. Cụ thể là nâng đỡ 
các tổ chức cần thiết để thiết lập và củng cố Giáo Hội qua các giáo lý viên, 
các chủng viện, các linh mục; ngoài ra cũng cần đóng góp để cải tiến điều 
kiện sống của những người tại những quốc gia đang phải chịu hiện tượng 
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nghèo đói, suy dinh dưỡng, nhất là nơi các trẻ em, bệnh tật, thiếu thốn các 
dịch vụ y tế, và giáo dục. Những hoạt động tương trợ như thế cũng thuộc 
về sứ mạng của Giáo Hội". (SD 25-1-2011)G. Trần Đức Anh OP 

Brazil: Kỷ niệm 80 năm Tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế 

 Rio de Janeiro (Brazil), 12 Tháng Mười 
2011 (CNA) - Ngày 12 Tháng Mười là lễ 
Đức Mẹ Aparecida - bổn mạng của người 
Công giáo Brazil, đây cũng là ngày mà 
quốc gia này kỷ niệm 80 năm tượng đài 
"Chúa Kitô Cứu Thế" (tượng Chúa dang 
tay). 
Đức Tổng Giám Mục João Orani 
Tempesta của thành phố Rio nói rằng: 
"Tượng đài này là một biểu tượng của Rio 

de Janeiro". Ngài cho biết bức tượng "đại diện cho công dân Brazil, là 
người đã theo Chúa Giêsu Kitô đón chào những người khác, như chính 
vòng tay rộng mở của bức tượng vậy". 

Không chỉ có cư dân thành phố Rio de Janeiro kỷ niệm 80 năm tượng đài 
này, mà nhiều tín hữu trên khắp Brazil cũng đều cảm thấy hãnh diện về 
tượng đài Chúa Cứu Thế trên đỉnh núi Corcovado.   

Tượng đài cao 130 feet, hai tay Chúa Kitô dang rộng 98 feet, nặng 635 tấn 
và đứng ở điểm cao nhất trong Vườn Rừng quốc gia Tijuca, nhìn về phía 
thành phố. Brazil hiện là quốc gia có số lượng người Công Giáo lớn nhất 
thế giới, các giáo xứ trên khắp đất nước đã đóng góp vào kinh phí xây dựng 
công trình này. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế cũng là một trong số "Bảy Kỳ 
quan Thế giới Hiện đại", chính thức trở thành nơi thờ phượng tôn nghiêm 
của người Công giáo vào ngày 12 Tháng Mười năm 2006. 
Giờ đây, hàng ngàn khách hành hương có thể đến tham dự Thánh lễ, Chầu 
Thánh Thể, tôn kính Đức Mẹ và các nghi lễ Công Giáo khác tại một nhà 
nguyện dâng riêng cho Đức Mẹ Aparecida ngay chân của bức tượng. 
Khi kỷ niệm sự kiện này, cư dân Rio de Janeiro cũng mong chờ đến năm 
2013 vì thành phố sẽ đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới. Đức Tổng Giám 
Mục Tempesta nói: "Kỷ niệm 80 năm tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế đang 
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khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới là một món 
quà lớn lao và là ân sủng cao trọng. Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, các bạn 
trẻ đã giới thiệu về Chúa Kitô, và ở đây, ngay tại Rio de Janeiro này, họ sẽ 
được gặp Đấng mà họ đã giới thiệu tại một điểm tham quan của thành phố 
chúng tôi". 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi và kỷ niệm 61 năm Bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp 
tại họ đạo La Mã - Bến Tre 
 

 
 

BẾN TRE - Hôm nay, 7 tháng 10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là kỷ niệm 
61 năm ngày Mẹ lộ hình nơi bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại họ đạo La Mã 
- Bến Tre, con cái của Mẹ khắp nơi lại tề tựu về bên ảnh Mẹ. 
Tờ mờ sáng, con cái của Mẹ dập dìu kéo nhau về, cả những người ở cũng 
khá xa như Bình Dương, Sài Gòn, Vũng Tàu cũng kéo về bên Mẹ. Mỗi 
người về đây với tâm tình con thảo với Mẹ. 

Năm nay, cuộc Hành Hương về đất Mẹ này được tốt đẹp hơn nhờ con 
đường dẫn vào Trung Tâm La Mã Bến Tre vừa hoàn thành. Con đường 
mới này, không ai có thể phủ nhận đây chính là ơn, là quà tặng của Mẹ 
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cho những người nghèo, cho những người con thảo hay đến với Mẹ, đến 
thăm Mẹ. 
Đúng 8 giờ, tại Hang Đá Đức Mẹ, chương trình diễn nguyện và Thánh Ca 
do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn phụ trách. Sau đó, Cha 
Anphong Trần Ngọc Hướng ôn hát cùng cộng đoàn và hướng dẫn Hành 
Hương kính Mẹ. Cha hướng dẫn giờ Hành Hương hôm nay mời gọi cộng 
đoàn bước theo Mẹ trên con đường thương khó của Chúa Giêsu. Cùng Mẹ, 
với Mẹ qua thương khó sẽ đến Vinh Quang như Chúa mời gọi. 
Giờ Hành Hương kết thúc, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào 
Thánh Lễ trọng thể. “Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên Đền …” bài 
hát hết sức quen thuộc của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm cùng cộng đoàn 
dân Chúa bước vào Thánh Lễ. 

Chủ sự cũng như giảng Lễ trong Thánh Lễ hôm nay do cha Tổng Đại Diện 
Phaolô Lưu Văn Kiệu, Giáo phận Vĩnh Long. Trong bài giảng, Cha Tổng 
Đại Diện mời gọi cộng đoàn dân Chúa hay nói đúng hơn là con cái của Mẹ 
cùng nhau nhìn lại hay đúng hơn là cùng nhau dừng lại để tìm hiểu ý nghĩa 
của tràng chuỗi Mân Côi. Sau khi lướt qua một chút về ý nghĩa của tràng 
chuỗi Mân Côi, Ngài mời gọi cộng đoàn đi xa hơn một chút đó là suy niệm 
về các mầu nhiệm Mân Côi. Đặc biệt Ngài mời gọi cộng đoàn cùng Đức 
Mẹ suy niệm hay đúng hơn là suy niệm cùng với Đức Mẹ lời của sứ thần 
truyền để rồi đáp trả hai tiếng xin vâng ý Chúa như Mẹ. 
Cuộc Hành Hương, Thánh Lễ rồi cũng kết thúc nhưng hình như chưa ai 
muốn về cả. Con cái của Mẹ cứ như muốn nán lại một chút để thân thưa 
với Mẹ điều gì đó cầu cho gia đình, cầu cho giáo xứ, cầu cho Giáo Hội. 
Mẹ và con tạm “chia tay” nhưng tình Mẹ và con nó cứ như làm sao ấy. Mẹ 
làm sao bỏ con được và con làm sao không thể chạy đến với Mẹ được. 
La Mã Bến Tre mãi mãi vẫn là nơi con gặp Mẹ, Mẹ gặp con.  
La Mã Bến Tre mãi mãi vẫn là nơi mà Mẹ tỏ bày tình thương cho con và 
con bày tỏ lòng con với Mẹ. 
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TRUNG TÂM LA MÃ, Bến Tre 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO LA MÃ, BẾN TRE 

Bầu Dơi là một cánh đồng rộng mênh mông đã được khai phá, chằng chịt 
sông rạch, với những chòm cây lưa thưa, với ít xóm nhà lá của nông dân. 
Bầu Dơi là ấp của làng Hiệp Hưng, tổng Bàu Phước, quận Ba Tri, tỉnh Bến 
Tre nằm phía sau một ngôi chợ nhỏ gọi là chợ Sơn Đốc, cách tỉnh lụy Bến 
Tre 24km. 

Phần đông dân chúng theo Phật giáo hoặc đạo ông bà. Năm 1925 đạo Cao 
Đài đã lập thánh thất. 

Năm 1930 hạt giống Phúc Âm mới được gieo vào vùng xa xôi này. Một 
người trong đó có ông Hạt và gia đình đã đến Cái Bông gặp cha Luca Sách 
xin tòng giáo. Cái Bông là họ đạo có từ thời Nguyễn Ánh, nằm cách Sơn 
Đốc 7 km. 

Cha Luca Sách với sự hợp tác của thầy Phêrô Niềm đến Sơn Đốc cất một 
nhà dạy giáo lý. Ba tháng sau 10 gia đình gồm 50 người lớn bé được chịu 
phép Rửa tội. Đó là mùa gặt thiêng liêng đầu tiên trên cánh đồng Bầu Dơi. 
Điều tất yếu của một họ đạo là ngôi nhà nguyện, để giáo dân hôm sớm họp 
nhau đọc kinh và tham dự Thánh lễ một đôi lần. Giáo dân góp công, góp 
của xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ, mái lá vách phên, trên khu đất của 
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ông từ Thôn. Cha sở Cái Bông tặng một ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lồng 
trong khung kính đặt trong nhà nguyện. 

Năm 1946 quân kháng chiến ta hô hào khẩu hiệu (tiêu thổ kháng chiến) và 
rút vào bưng hoặc nằm vùng giữa dân chúng. Người dân lâm cảnh khổ cực 
giữa 2 luồng đạn, ở cũng khổ mà đi không yên. Tỉnh Bến Tre mất, những 
cụ ruồng bố có đủ thủy lực không quân của quân đội diễn chinh Pháp bắt 
đầu diễn ra. Người dân quá sợ tìm nơi xa đồn bót để lánh nạn. 

Bổn đạo Sơn Đốc cũng như những người khác đùm túm áo quần gạo muối, 
dắt vợ cõng con tản cư về miền Bầu Dơi, ở phía sau cách chợ Sơn Đốc 2 
km. Ở đó cũng chưa gọi là yên, mỗi khi nghe có tiếng động cơ máy bay 
hay tàu thì không ai bảo ai, mọi người nhào xuống hầm núp... Ngày nào 
cũng như ngày nấy. Tình trạng kéo dài. Hết công làm ăn gì được. Kẻ bỏ đi 
muốn về thăm lại tổ ấm phải về ban đêm. 

Giáo dân di tản vẫn không quên di ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp còn ở lại 
trong nhà nguyện mái lá vách phên hiu quạnh giữa hoang vu. Và một đêm 
mờ mịt, ông biện Hạt đánh bạo lén về viếng nhà thờ và đem tượng ảnh giấy 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về Bầu Dơi. Ông Hạt ôm ảnh về nhà con mình tên 
là Thành để ngày đêm khấn xin Đức Mẹ thương cứu giúp. Cũng như các 
giáo hữu trên thế giới, giáo dân Việt Nam đặt tất cả lòng cậy trông tin 
tưởng vào Đức Mẹ. 

Ngày tháng trôi qua giáo dân không còn mong được trở về hội họp đọc 
kinh sách trong nhà thờ Sơn Đốc nữa. Họ liền tiếp tay với cai tổng Sự, một 
người mới tòng giáo cất một nhà thờ bằng lá nhỏ, để hôm sớm có nơi kinh 
nguyện. 

Năm 1948 Bầu Dơi lại bị một trận ruồng bố. Giáo dân lại bỏ chòi chạy nữa. 
Lần này chạy xa hơn, chạy thẳng lên họ Cái Sơn lánh nạn quan cơn ruồng 
bố. Cha sở Cái Sơn là cha Phêrô Dư. 

Tình hình tạm lắng dịu giáo dân kéo về và khẩn khoản xin cha Dư nhận 
lãnh lo cho họ Bầu Dơi, thỉnh thoảng đến cho họ được các bí tích. 

Ngày 11-11-1949 Đức Cha Phêrô Ngô đình Thục từ Vĩnh Long đến ban 
phép thêm sức cho họ đạo Cái Sơn, nghe biết tình cảnh giáo dân họ Bầu 
Dơi, ngài vượt khó đến thăm viếng và chúc lành họ đạo. Ngài bổ nhiệm 
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cha Phêrô Dư cha sở Cái Sơn kiêm luôn họ Bầu Dơi. Đồng thời thấy tận 
mắt cảnh khổ của giáo dân và lòng nhiệt thành cao độ của họ đạo, Đức cha 
truyền đổi họ Bầu Dơi thành họ đạo La Mã, một danh xưng đầy ý nghĩa, 
hướng về dĩ vãng huy hoàng của Giáo hội mà cũng hàm ý hy vọng về 
tương lai. 

La Mã danh xưng mới đi dần vào thói quen dân chúng; họ đạo Bầu Dơi trở 
thành họ đạo La Mã. 

Sự lạ La Mã 

Ngày 02-02-1950 xãy ra một vụ đụng độ lớn trong vùng. Giáo dân bỏ chạy 
tán loạn. Sau trận ruồng bố họ trở về thấy cảnh nhà cửa tan hoang. Nơi nhà 
nguyện trưng bày ảnh Đức Mẹ cùng chung số phận và ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp biến đâu mất. Theo tài liệu nghe được thì chính ông Thành từng 
giữ nhà thờ hay một giáo dân nào đó đã mang ảnh Đức Mẹ theo. Giữa 
đường gặp trận chiến ác liệt quá, vội quăng tượng Đức Mẹ xuống rạch để 
thoát cho nhanh (tài liệu này có người không đồng ý, nhưng chưa gặp được 
tài liệu chính xác hơn). 

Ngày 05-5-1950 một bà già theo đạo Cao Đài tên là Võ thị Liễng hay Sáu 
Liễng, bì bõm theo con rạch để xúc cá, đụng phải khung ảnh nằm dưới bùn. 
Khung ảnh được vớt lên. Khung kiếng vẫn còn nguyên nhưng tượng ảnh đã 
phai màu hết, chỉ thấy sắc xám lem lét bùn và có nhiều lỗ rách. Bà già tri 
hô, nhiều người chạy ra xem. Ông Thành cũng đến, xin lại khung ảnh, đem 
về... treo ngay đầu hè để che nắng đỡ mưa. Nhà ông đã tan nát, còn ảnh 
tượng thì đen thui thủi... đầy bùn dơ, còn gì nữa mà kính thờ ! 

Ông biện Hạt cha ruột của anh Thành đến nhà thăm con, mắng con một mẻ 
vì bất kính. Vốn sợ tội, ông đem bức ảnh về nhà, đặt trên tủ thờ trước tấm 
vách lá giữa nhà. 

* Ngày 07-10-1950 lại một cuộc lùng rát diễn ra bất ngờ. Theo con rạch 
một chiếc tàu nhỏ của Pháp tiến vào bắn phá lung tung. Ông Hạt và người 
con trai Út tên là Trọng chạy không kịp, vội ẩn núp dưới tấm vách lá sau 
bàn thờ. Tiếng súng vừa êm, ông chạy ra trước tủ thờ để cám ơn Chúa và 
Đức Mẹ cho tai qua vạ khỏi. Ông khựng lại, nhà ông cũng như bao nhà 
khác bị đạn xuyên qua tơi bời, duy chỉ có bàn thờ và tấm vách lá sau bàn 
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thờ còn nguyên vẹn. Ông nhìn lên bàn thờ và sửng sốt: Bức ảnh Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp ở dưới bùn hơn 3 tháng, phai nhạt hết hình, nay bỗng dưng 
nổi hình lên rõ ràng xinh đẹp lạ thường. Hai cha con vừa chứng kiến một 
phép lạ. Ông la lên: Phép lạ ! Phép lạ ! cả xóm vừa hồi cư, mình mẩy còn 
ướt mèm chạy đến nhà ông Hạt. Tất cả đều nhìn thấy: Ảnh Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp mấy tháng trước mất hẳn hình, nay lộ rõ lại, duy 2 mũ triều thiên 
trên đầu Đức Mẹ và Chúa còn lu mờ. Hai mũ triều này đến ngày 15-8-1951 
lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mới lộ rõ. 

Hai dì phước cũng được chứng kiến và nói với ông Hạt: "Đây là một phép 
lạ, khi vớt Ảnh lên mục nát mờ phai, bây giờ nổi lên rõ ràng tốt đẹp thế 
này, thật là Đức Mẹ thương ông lắm". 

Sự lạ đồn ra mau chóng. Giáo dân cũng như mọi người rất hồi hởi. Cha 
Luca Sách, cha sở Cái Bông, người trước đây đã dâng tặng mẫu Ảnh Đức 
Mẹ cho nhà thờ Sơn Đốc, với sự dè dặt thường lệ, đã rước Ảnh Mẹ về đặt 
tại nhà thờ Cái Bông cho đến ngày 20-6-1951. Trong thời gian đó, cha 
Phêrô Dư sửa chữa trang hoàng lại nhà thờ La Mã để rước Ảnh Mẹ về lại. 
Người nới rộng nhà nguyện, xây thêm nhà cha sở nhưng tất cả cơ sở đều 
lợp lá nghèo nàn. 

Cha Phêrô Dư cha sở Cái Sơn kiêm La Mã, quyết định với phép Giám 
mục, tổ chức cuộc rước Ảnh Đức Mẹ từ Cái Bông trở về La Mã, với sự 
tham dự của giáo dân trong vùng (Ba Tri, Cái Bông, Cái Sơn). Để dọn lòng 
giáo dân nghênh đón Ảnh lạ, cha Fx Trần Tử Nhãn Dòng Chúa Cứu Thế 
Sài Gòn được mời về giảng tam nhật và ngày kiệu Linh Ảnh về La Mã 
20/6/1951. Cuộc rước được tổ chức rất trọng thể, có các tôn giáo khác 
trong vùng tham dự. 

Ngày 20-6-1951 lúc 12 giờ trưa, mây đen nghịt trời, mưa đổ nặng hạt. 
Cuộc rước dự định khởi hành lúc 3 giờ. Trời vẫn mưa, nếu dời nữa thì khi 
đến La Mã trời sẽ tối, khách hành hương lại không thể qua đêm ở La Mã... 
3 giờ bỗng trời hoang đãng. Ảnh Mẹ được đặt trên 1 chiếc xe, có hàng trăm 
xe đạp gắn cờ xanh trắng tháp tùng hướng về Sơn Đốc. Đến chợ, một đoàn 
ghe xuồng chờ sẵn, đón bàn kiệu đặt trên 1 chiếc xuồng máy. Theo sau là 
ghe xuồng chở khách hành hương từ từ xuôi theo con rạch, hướng về nhà 
thờ La Mã. Phần lớn giáo dân đi bộ đến trước, ứng trực đón bàn kiệu Đức 
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Mẹ. 

Từ ngày đó khách hành hương đổ về La Mã ngày càng đông. Với phép 
Đức Giám mục Ảnh Đức Mẹ được cung nghênh đi một vài nơi để giáo dân 
tôn vinh và kính viếng. 

Ngày 15-8-1951 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cha Phêrô Dư cung nghênh 
Ảnh Mẹ về họ Cái Sơn. Một tuần chính ngày được tổ chức để dọn tâm hồn, 
một cuộc rước kiệu xung quanh nhà thờ và bế mạc bởi một Thánh lễ. 

Trong dịp này hàng ngàn người có mặt được chứng kiến Mũ Triều thiên lộ 
hiện ra trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng. Một điều lạ nữa: Khi bức Ảnh 
vớt lên, ảnh gắn chặt vào kiếng, có nhiều lỗ thủng. Bây giờ, chân dung Mẹ 
hiện ra rất xinh đẹp và các lỗ thủng cũng biến mất. 

Người ta chú ý đến một bậc vị vọng đã âm thầm đến hành hương. Đó là 
Đức cha Ngô đình Thục, Giám mục Vĩnh Long. Ngài đi với hai linh mục 
ngày 12-01-1952 đến La Mã. Khi ở nhà thờ ra, ngài hỏi cha Phêrô Dư: 
"Trên đầu Đức Mẹ có Mũ Triều thiên từ bao giờ ? Lần trước tôi có thấy 
đâu ?". Cha Phêrô Dư thuật lại câu chuyện xảy ra hôm 15-8-1951 tại Cái 
Sơn. Và, phải chăng trong dịp đó, Đức cha quyết định lập Ủy ban để cứu 
xét về "sự lạ La Mã". Ủy ban gồm một số linh mục triều và Dòng. 

Ngày 20-10-1952, Bức Ảnh Mẹ được đưa về Cái Bông và khai mạc cuộc 
điều tra. Những người có liên hệ được mời làm nhân chứng, những người 
được ơn Đức Mẹ cũng được mời bày tỏ. Hồ sơ điều tra được phúc trình về 
Tòa Thánh. Đức Giám mục Vĩnh Long ban huấn dụ cho phép kính viếng 
Ảnh Đức Mẹ hiện hình tại nhà thờ họ La Mã (Bến Tre) và tổ chức các cuộc 
hành hương. Đức Giám mục cũng chỉ định cha Phêrô Dư làm chánh sở ở 
luôn tại La Mã. Như vậy là giáo quyền đã mặc nhiên nhìn nhận sự kiện La 
Mã. 

Giáo dân từ nhiều nơi, nhất là từ Sài Gòn "lặn lội" tìm về chiêm ngưỡng và 
cầu xin với Đức Mẹ, mà từ đây được mệnh danh là "Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp La Mã". 

Ngay từ buổi đầu khi sự kiện được đồn ra, cha Hồng Phúc dcct đã tổ chức 
đoàn hành hương đầu tiên đến La Mã Bến Tre, Hiệp Hội Thánh Mẫu của 
trường Taberd Sài Gòn cũng tổ chức một cuộc hành hương đến kính viếng 
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và chiêm ngưỡng sự lạ Đức Mẹ lộ hình. Một sinh viên của Hiệp Hội thời 
ấy và ngày nay là một bác sĩ đang hành nghề ở Los Angeles, là người có 
lòng sùng kính Đức Mẹ. Vừa rồi, ông đã trở về Việt Nam, viếng thăm La 
Mã và mang lại nhiều tài liệu và hình ảnh độc đáo mà chúng tôi sử dụng 
trong bài viết này. 

Riêng chúng tôi đã đến La Mã ba lần để kính viếng Đức Mẹ. Lần đầu vào 
năm 1952, hình ảnh mới lộ hiện, khuôn mặt Mẹ và Chúa Hài Đồng rất xinh 
đẹp, sắc sảo. Lần thứ hai, một năm sau, hai thiên thần và nếp áo buông rũ 
lộ hiện rõ rệt với màu sắc sống động. Lần thứ ba, trong cuộc hành hương 
lớn của họ Chợ Quán như sẽ nói sau. 

Ông Nguyễn văn Hạt, người được chứng kiến đầu tiên là một giáo dân chất 
phác, "một người Israel không có gì gian dối" (Ga 1,47) có sao nói vậy. 
Ông thuộc nhóm người Bầu Dơi đầu tiên được biết Chúa với một đức tin 
mạnh mẽ, một lòng nhiệt thành tông đồ. Ông cũng đã xây dựng nhà thờ 
đầu tiên Sơn Đốc nơi đặt Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và nhà thờ 
mái lá vách phên Bầu Dơi, nay là La Mã, nơi ảnh Đức Mẹ được an vị, sau 
khi phép lạ lộ hình xảy ra năm 1950. 

Một tờ báo Công giáo ở Sài Gòn đã phỏng vấn ông hai lần xa nhau về sự lạ 
La Mã. Cả hai lần ông đều kể lại mọi chi tiết giống hệt nhau, không thêm 
bớt với lời văn thô sơ bình dân của ông. 

La Mã trở thành một trung tâm thành kính của giáo hữu khắp nơi. Bức Ảnh 
Đức Mẹ được cung nghênh về an vị trong cung nhà thờ mái lá vách phên. 
Tuy nhiên nhiều phái đoàn từ khắp nơi luân phiên đến kính viếng. Đức Mẹ 
đã ban nhiều ơn hồn xác. Theo lời nhiều người thuật lại, đồng bào bên 
lương được Đức Mẹ ban nhiều ơn hơn bên Giáo. Họ La Mã trước đây chỉ 
có hơn 50 nhân danh nay đã lên quá 500. Nhiều người thuộc ấp Hương Lễ 
đã mời cha sở La Mã đến viếng thăm và xin tòng giáo. Ông Khá là người 
lái đò ai cũng biết, bị hư mắt được Đức Mẹ chữa lành, đã trở lại đạo và tiếp 
tục là "người lái đò đưa người sang sông của Đức Mẹ". 

Tại nơi bà Sáu Liễng người Cao Đài tìm thấy khung ảnh, một đài kĩ niệm 
được xây lên giữa dòng nước với hàng chữ: "nơi gặp ảnh Mẹ". 

Làn sóng hành hương tấp nập đổ về, cha sở La Mã Phêrô Dư, nhờ đó đã có 
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phương tiện xây được ngôi thánh đường xinh xinh, dài 35m, rộng 16m với 
tháp cao 19m vươn lên giữa mây trời. Lễ khánh thành thánh đường La Mã 
cử hành trong 3 ngày 12 - 13 -14 tháng giêng năm 1957 có sự tham dự của 
5 Giám mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng vạn người lương 
giáo. 

La Mã trở thành trung tâm hành hương thứ ba của Việt Nam. 

La Mã ngày nay 

Tuy là một trong ba trung tâm hành hương của Giáo phận Vĩnh Long 
nhưng chưa có chương trình tổ chức định kỳ. 

Nay họ đạo La Mã Bến Tre đang được một cha Dòng Chúa Cứu Thế trông 
coi. Hàng tuần có Thánh lễ. 

Các đoàn hành hương nếu được thông báo trước cha sẽ lo liệu cho có 
Thánh lễ. 

Thỉnh thoảng vào những dịp quan trọng các cha trong giáo hạt Bến Tre về 
đây đồng tế. 

La Mã có bề dày lịch sử nửa thế kỷ nên có nhiều người đã biết, nay nhớ lại 
đã về kính viếng khá đông. 

Tòa Giám mục rất quan tâm đến trung tâm này. 

 
Đường về La Mã nay rất dễ dàng, chỉ còn 2km đường hẹp xe ôtô chưa vào 
được. 
Ngôi nhà thờ quý vị thấy trên đây không còn được như xưa nhưng có nhiều 
phần đã xuống cấp, tuy được sửa chữa nhiều lần với kinh phí hẹp. Các cơ 
sở khác cũng đã được tạm sửa chữa để khách hành hương có thể yên tâm 
đến. 

(Viết theo tài liệu của Lm Hồng Phúc dcct, và Lm Trần Quốc Hùng dcct 
hiện đặc trách Họ đạo La Mã Bến Tre) 

Lm Nguyễn Văn Khải, DCCT 
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Tràng chuỗi Mân Côi đã cứu rỗi bà cụ 98 tuổi 

Mục đích chính và trực tiếp của Kinh Mân Côi là nhằm tôn thờ Đức Kitô, 
chứ không phải Mẹ Maria. Vì khi đọc Kinh Mân Côi, các tín hữu suy ngắm 
20 mầu nhiệm cuộc đời cứu thế của Đức Kitô – 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự 
Thương và 5 Sự Mừng – mà trong đó Mẹ Maria giữ một vai trò trọng yếu, 
mang tính cách quyết định, họ sẽ khám phá được tình yêu vô biên của 
Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Kitô, Con Một của Người. Và 
chính sự tôn thờ Thiên Chúa, lòng biết ơn và cảm tạ Đức Kitô qua Kinh 
Mân Côi của các tín hữu là chính sự tôn vinh làm đẹp lòng Mẹ Maria nhất, 
vì mục đích duy nhất đời Mẹ là tôn thờ và làm sáng danh Thiên Chúa. 
Đàng khác, Kinh Mân Côi là lời kinh được bắt nguồn trong Kinh Thánh. 
Trong Tông thư Marialis Cultus thời danh của Ngài, ĐTC Phaolô VI khẳng 
định rằng: „Tràng chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm“ và 
ĐTC Gioan Phaolô II còn cụ thể hơn: „Thực ra việc lần hạt Mân Côi 
không gì khác hơn là cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Thánh Nhan Đức Kitô.“ 
Bởi vậy, chính ĐTC Gioan Phaolô II đã đánh giá: „Kinh Mân Côi là một 
lời kinh đơn sơ, nhưng đẹp và sâu xa nhất“. Còn nhà thần học Karl Rahner 
thì nhận định rằng: „Kinh Mân Côi là con đường ngắn nhất và chắc chắn 
nhất, dẫn chúng ta tới cùng Thiên Chúa.“ Nói cách khác, Kinh Mân Côi là 
con đường chắc chắn dẫn tới sự cứu rỗi. Suốt dòng lịch sử trên 2000 năm 
của Giáo Hội đã minh nhiên chứng nhận điều đó. Ở đây chúng tôi xin trích 
câu chuyện kể có thật của cha Gereon Goldmann OFM, một nhà truyền 
giáo lâu năm tại Nhật Bản như sau: 

Tại khu ngoại ô „Cầu Gỗ“ của thủ đô Tokyo có khoảng 500.000 dân sinh 
sống và trong số đó có vài ba trăm tín hữu Công Giáo thuộc giáo xứ St. 
Elisabeth. Khu ngoại ô „Cầu Gỗ“ vốn được coi là một trong những khu phố 
nghèo nhất của thủ đô Tokyo rộng lớn với dân số 13 triệu người. Khắp khu 
ngoại ô này hầu hết các nhà đều làm bằng gỗ và thấp nhỏ. Khu ngoại ô này 
là cả một viện dưỡng lão khổng lồ, được chăm sóc về mặt y tế một cách 
khá chu đáo. Trong số các vị cao niên sống ở đây, mà đa số đã phải nằm 
liệt giường từ nhiều năm hay từ hằng chục năm rồi, có một số nhỏ là người 
Công Giáo. 

Hàng tháng tôi đến thăm các ông bà cụ người Công Giáo và mang Mình 
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Thánh Chúa cho họ hai lần. Một hôm vào khoảng 2 giờ sáng máy điện 
thoại nhà tôi reo. Đó là cú điện thoại của cô y tá điều dưỡng trực, cô báo 
cho tôi hay là tôi phải đến gấp, vì ở ngôi lều số 8 có người đang hấp hối và 
rất mong muốn gặp tôi. 

Thế là tôi lấy xe máy và mang theo dầu thánh chạy đến viện dưỡng lão 
ngay lập tức. Người canh cổng quen biết tôi nên liền mở cổng cho tôi vào. 
Cô y tá điều dưỡng cũng đã chờ tôi sẵn ở lối vào. Tôi liền hỏi cô người hấp 
hối nằm ở đâu và tôi cứ đinh ninh là một ông cụ người Công Giáo mà tôi 
thường đến thăm viếng. Nhưng cô y tá trả lời: „Không phải ông cụ người 
Công Giáo muốn gặp cha, nhưng là một bà cụ khác.“ Nghe cô y tá nói, tôi 
cứ tự thắc mắc mãi, vì theo tôi biết thì tại ngôi lều số 8 đâu có bà cụ già 
nào là người công Giáo. Cô y ta dẫn tôi tới giường một bà cụ mà trước đây 
mỗi lần tôi tới viện dưỡng lão bà đều đăm đăm nhìn tôi như muốn trao đổi 
với tôi điều gì đó. 

 Nhìn bà cụ tôi đoán biết bà không thể qua được, tuy nhiên bà cụ vẫn còn 
đủ sức nói chuyện rất rõ ràng, dù rằng bà chỉ nói một cách chậm rãi mà 
thôi. Từ trên 80 năm qua, bà cụ luôn cầu xin Chúa cho bà trước khi chết 
được gặp một Linh mục Công Giáo và hôm nay tôi là một Linh mục Công 
Giáo đang đứng trước mặt bà. 

Tôi liếc nhìn tấm bảng ghi tên tuổi của bà cụ treo ở đầu giường, tôi biết 
được bà cụ đã 98 tuổi. Tôi liền hỏi bà là tại sao bà lại muốn gặp vị Linh 
mục Công Giáo. Sau một lúc lâu với những câu nói cắt quảng, bà cụ kể tiểu 
sử đời bà. Bà từng là một nữ học sinh của một trường Công Giáo. Tại 
trường bà đã được một nữ tu dạy trong suốt ba năm trời. Và khi bà 17 tuổi 
bà đã được chịu phép Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Bà nói: „Con 
đã được nhận lãnh nước thánh và tiếp sau đó là bánh thánh của Chúa.“ 
Nhưng sau đó, bà lập gia đình, và theo truyền thống xưa kia ở Nhật thì việc 
lập gia đình là do gia đình dàn xếp, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Và chồng 
bà là một thầy Sãi coi giữ một ngôi chùa ở trên miền núi cao hẻo lánh. Thế 
là bà phải sống trong ngôi chùa, hằng ngày lau dọn trong chùa, chăm sóc 
các ngôi mộ và trong ngày cầu siêu cho các vong linh bà phải chu tất công 
việc hương khói. Chồng bà biết bà là người Công Giáo nên ông vẫn để bà 
được tự do đi nhà thờ, nhưng ở khắp miền đó không hề có ngôi nhà thờ nào 
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cả. Và sau đó bà sinh con, nhưng chẳng bao giờ bà có thể đi nhà thờ được. 
Và cuộc đời bà cứ trôi qua như thế trong suốt 70 năm trời. Sau đó, lần lượt 
chồng bà và tất cả các con bà đều qua đời, và một vị Sư khác đến trụ trì 
ngôi chùa nên bà bó buộc phải rời bỏ ngôi chùa và đến ngụ tại viện dưỡng 
lão này. 

Tôi hỏi bà là trong bao nhiêu năm dài như thế có khi nào bà nghĩ đến Thiên 
Chúa của các Kitô hữu không thì bà đăm đăm nhìn tôi một cách lạ thường 
và cố sức đưa cánh tay phải khẳng khiu ra khỏi tấm mền đang đắp trên 
người bà, giơ lên cho tôi xem Tràng chuỗi Mân Côi bà đang cầm trong tay. 
Bà nói: „Trong bao nhiêu năm trời, chưa một ngày nào mà con không 
mang Chuỗi tràng hạt Đức Bà trên người, hoặc con cầm trong tay hay bỏ 
trong túi, hằng ngày và nhiều lần trong ngày con đã lần hạt Mân Côi. Con 
đã hằng ngày lần hạt Mân Côi cầu Chúa cho con trước khi chết được gặp 
một vị Linh mục Công Giáo để ngài mang cho con bánh thánh của Chúa.“  
Nói xong, bà cụ bắt đầu cầu nguyện. Bà đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính 
Mừng Maria. Trong khi bà cụ cầu nguyện như thế thì tôi liền ban Bí tích 
Xức Dầu cho bà, vì xem chừng sự sống của bà không còn kéo dài bao lâu 
nữa, chỉ còn được tính bằng phút bằng giây mà thôi. Quả thật, khi tôi chưa 
hoàn tất các nghi thức Xức Dầu, thì bà cụ trong khi đang lâm râm cầu 
nguyện Tràng chuỗi Mân Côi đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong an 
bình. Chắc chắn linh hồn bà đã được Mẹ Maria sai các Thiên Thần đón về 
Trời để thưởng công cho lòng trung thủy gắn bó của bà với Mẹ qua Tràng 
chuỗi Mân Côi. 

Câu chuyện bà cụ già người Nhật Bản trên đây đã hùng hồn khẳng định 
rằng „chưa hề có ai cầu khẩn Mẹ Maria mà Mẹ không nhận lời và để ra về 
tay không“. Vâng, Mẹ Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên sót bất cứ ai luôn 
gắn bó với Mẹ bằng Tràng chuỗi Mân Côi. Mẹ sẽ cứu vớt họ khỏi bị hư 
mất đời đời. Lời hiệu triệu năm xưa của Mẹ tại Fatima „Các con hãy siêng 
năng lần hạt Mân Côi“ vẫng còn vang vọng mãi trong mọi tâm hồn. 
”Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi 
nay và trong giờ lâm tử. Amen“                              

LM NGUYỄN HỮU THY 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động LETSONNAC 

Bệnh viện mở cửa mỗi thứ bẩy từ 9:00 am – 4:00pm tại nhà thờ St. 
Catherine, 41875 C St., Temecula, CA 92592.  

Bệnh viện khám bệnh miễn phí do 2 Bác Sĩ và một đội ngũ tình nguyện 
viên 24 người gồm y tá, nhân viên y tế và nhiều thành viên khác điều hành. 

Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động LETSONNAC do Soeur Marie Therese 
thành lập năm 1979, cơ sở chính đặt tại Orange County. 

Năm ngoái Bệnh Viện đã điều trị 8,162 bệnh nhân. 

Ngày đầu tiên mở cửa (10/9/2011) Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động 
LETSONNAC đặt tại nhà thờ St. Catherine, Temecula đã khám cho 21 
bệnh nhân.  

Những ai có nhu cầu khám chữa bệnh nhưng không có bảo hiểm y tế sẽ 
được phục vụ miễn phí tại đây theo tiêu chuẩn “ai đến trước sẽ được phục 
vụ trước”. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 

 
 

Mẹ và tôi                 
 

Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy 
chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con 
gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua 
bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở 
đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!” Dì tôi 
cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!” Nghe mẹ kể 
lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần túy 
vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu bốn đứa. Dạo này buôn 
bán ế ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn 
cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện… 

Căn nhà ba phòng của vợ chồng tôi, bề ngoài trông cũng khang trang với 
cây cảnh chung quanh và cửa garage tự động nhưng thật ra chỉ rộng 1100 
sf. Trừ phòng ngủ chánh tương đối rộng rãi, hai phòng còn lại vuông vức, 
nhỏ xíu xiu. Đất ở San Francisco là đất vàng. Căn nhà cũ kỷ năm mươi tuổi 
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này trị giá chừng sáu chục ngàn nhưng lô đất 4000 sf của nó giá hơn bốn 
trăm, dù là nằm ở vùng ngoại ô xa tít. Thành ra cứ rán giữ, rán nắm dù mệt 
muốn hụt hơi. Cửa tiệm fast food bán cho nhân viên các hãng xưởng gần 
đây cũng theo đà lay-off mà đi xuống. Đến đầu tháng là chúng tôi điên đầu 
với đủ thứ tiền phải thanh toán. Tư trang sắm từ những năm phồn thịnh 
buôn may bán đắt lặng lẽ nuối đuôi nhau đi hết, vào nằm im nơi các tiệm 
cầm đồ. 

Chúng tôi không hề nghĩ đến giải pháp bán nhà vì đó là gia tài duy nhất, 
cũng là mối kinh doanh không sợ lỗ vốn; vả lại bây giờ đi mướn một 
apartment tồi tàn đủ chỗ chứa sáu người, giá thuê hàng tháng còn mắc hơn 
số tiền trả góp nhà. Trong tình thế kiệt quệ này, nếu có mẹ tôi lo cho tụi 
nhỏ, đưa đón đi học, quán xuyến việc nhà, tôi sẽ rảnh rang hơn để đi làm 
thêm lặt vặt buổi sáng, trưa về phụ tiệm ăn với chồng tôi. Buổi tối chúng 
tôi sẽ đi clean các tiệm ăn, chợ búa. Chịu khó một thời gian hi vọng kinh tế 
sẽ phục hồi trở lại. Mọi người đã hăm hở đón chào thiên niên kỷ mới, ai 
ngờ nó bắt đầu bằng sự xuống dốc! 

Mẹ sang Mỹ vào mùa Thu. Trời khá lạnh đối với mẹ vì chưa quen nhưng 
màu xanh của biển trời đã thu hút mẹ. Lũ cháu xúm xít lấy bà vì ngày 
thường không ai gần gũi chúng cả. Chúng xổ tiếng Anh líu lo, thậm chí cô 
bé út mới bốn tuổi cũng không rành tiếng Việt. Bà cười dễ dãi: “Sẽ có cuộc 
trao đổi nhé! Bà dạy các cháu nói tiếng Việt, các cháu dạy cho bà nói tiếng 
Anh.” Thấy mẹ vui, tôi an lòng. Thế là bên cạnh cái giường hai tầng của 
hai cô bé gái là tấm nệm của bà ngoại. Ban đêm, ba bà cháu nói chuyện rì 
rầm; có khi hai cậu trai cũng gõ cửa xin vào để được hưởng không khí đầm 
ầm bên bà ngoại rất hiền và rất vui. 

Mẹ như bà tiên có chiếc đũa thần đã biến căn nhà bừa bãi đầy phiền muộn 
của chúng tôi thành một tổ ấm ngăn nấp, sạch sẽ và đầy tiếng cười. Trước 
kia, chúng tôi chỉ dùng những thức ăn ế ẩm từ cửa hàng, lắm khi nuốt 
chẳng trôi. Mẹ bảo cứ bỏ thịt bỏ rau vào tủ lạnh cho bà. Thế là mỗi chiều 
về gia đình tôi được quây quần chung quanh bàn ăn có cơm canh nóng hổi, 
hương vị ngọt ngào. Chỉ sau và tháng, các con tôi khỏe mạnh ra, lễ phép ra 
và biết phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà. Hai cậu con trai lớn, bà phân 
công lo vườn tược cây kiểng: “Thằng Hùng mười hai tuổi, lớn rồi, lo chăm 
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sóc các cây lớn, tỉa lá, bón phận, Hậu cũng mười tuổi rồi, thay vì ôm máy 
chơi game, có thể phụ anh quét sân, tưới nước.” Bà hiền lành nhưng nói gì 
các cháu cũng nghe. 

Chúng không còn là những đứa bé “vô tích sự” như thuở trước. Thật ra 
chúng không đến nỗi tệ nhưng vợ chồng tôi quần quật với công ăn việc 
làm, không có thì giờ dạy dỗ, chỉ vẽ. Bảo làm chuyện gì, chúng thực hiện 
qua loa lấy có, rầy mãi phát mệt thành ra không thèm sai biểu nữa, tự mình 
làm chóng xong mà vừa ý hơn. Con Hoa hãnh diện khoe với mẹ: “Bà dạy 
con nấu cơm. Con biết lặt rau, rửa chén, lại biết tráng trứng nữa cơ!” Tôi 
hôn con, thầm cám ơn mẹ đã cho gia đình tôi cơ hội để sống có hạnh phúc 
thay vì cứ mãi rầy rà, cãi vả, gây ó nhau trong một căn nhà bề bộn, dơ bẩn. 

Mẹ vốn là một Phật tử thuần thành. Thỉnh thoảng bà giảng dạy cho tôi về 
đạo lý: “Hạnh phúc không phải là món quà từ đâu đến, không phải tự nhiên 
mà có, cũng chẳng thể do phúc đức mà được. Mình phải biết cách sống, 
biết cách hợp tác xây dựng thì mới có hạnh phúc.” Thuở ấy, đầu óc tôi quá 
dầy đặc với những con số để có thể hiểu lời mẹ khuyên, vả lại cũng không 
có thì giờ… Thôi thì để mẹ lo giùm. Mỗi chiều về nhìn các con ngoan, 
được ăn bữa cơm tối ngon, đối với tôi đã là đủ rồi. Tôi bận rộn với nợ nần 
đến nỗi không mấy khi chú ý đến tâm tình của mẹ. Bây giờ kiểm điểm lại 
mới nhớ rằng tôi ít hỏi thăm về sự buồn vui của bà. Thay đổi môi trường 
sống, bà bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ: chị em, họ hàng, lối xóm, sư 
ông, bằng hữu… Đôi khi, mắt mẹ thoáng buồn. Tôi chỉ hỏi qua loa: “Mẹ có 
mệt không?” Chao ôi, rõ tệ, miệng hỏi mà lòng vái thầm: “Mẹ đừng ngã 
bệnh, khổ con!” Là con một nên cách suy nghĩ của tôi thường ích kỷ như 
thế. Cái gì cũng qui về mình, cho mình thôi! 

Thắm thoát, mẹ ở với chúng tôi đã được một năm rồi. Gia đình thì ổn thỏa 
nhưng tình trạng tài chánh càng ngày càng bết bát mặc dù vợ chồng tôi bỏ 
sức lao động gấp đôi. Giao kèo mướn cửa tiệm sắp hết hạn mà chẳng tìm 
được người sang lại. Không ký thêm thì mất tiệm, mất luôn năm mươi 
ngàn bỏ ra sang tiệm trước kia, nhưng tiếp tục thì ngày càng thua lỗ, chẳng 
kham được nữa. Chuyện gì đến, phải đến. Tháng sau đó, vợ chồng tôi lủi 
thủi dọn đồ về trả lại cửa hàng cho người ta sau mười năm làm chủ. Bây 
giờ hóa ra là kẻ làm công, lại làm những nghề linh tinh quét dọn. Tủi thân 
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mà tức số phận mình. Mẹ an ủi: “Thôi, như thế đỡ lo con ạ. Tinh thần căng 
thẳng quá có khi phát dại, hóa cuồng! Trong cái dở có cái hay là thế!” 

Chúng tôi lợi dụng thời gian tương đối rảnh rang này để sửa chữa căn nhà 
hư dột. Anh Thắng chịu khó và khéo tay nên cái gì cũng tự làm được, đỡ 
tốn tiền mướn thợ. Một hôm anh leo lên mái nhà để lợp lại mấy miếng ngói 
bể. Sơ ý thế nào chẳng rõ, anh trợt chân té xuống bất tỉnh. Chỉ có mình mẹ 
ở nhà! Bà bình tĩnh gọi 911, vắn tắt vài câu tiếng Anh: “He falls down 
from the roof. He stops breathing!” Và rành rọt đọc địa chỉ, số phone nhà 
cho họ. Ai ngờ bà âm thầm học chữ Anh mau đến thế! Bà đã cứu mạng 
chồng tôi! Thắng bị gãy chân và dập ống quyển. Phải nằm tại chỗ từ năm 
đến sáu tháng. Tình cảnh này đưa mẹ tôi vào môi trường mới. Bà tự 
nguyện thế chỗ cho chồng tôi để quét dọn, lau chùi các cửa tiệm hầu phụ 
giúp tôi về tài chánh. Mẹ hăng hái trong công việc. Tôi đoán rằng ở nhà 
mãi mẹ cũng buồn, nay được ra ngoài bà cảm thấy vui hơn. Bà có những 
người bạn mới: cô thâu ngân vui tính, bà lão phụ trách hàng rau cải, chú 
“Thoòng” chuyên khuân vác. Mẹ hòa mình với họ, với cuộc sống của 
những người lao động tay chân. Đâu ai biết rằng trước 1975, mẹ là giáo sự 
dạy Pháp văn tại một trường công lập lớn ở Sài Gòn. Các con tôi biết hoàn 
cảnh bi đát của gia đình nên mỗi đứa một tay, cùng nhau lo chuyện nhà. 
Mẹ tôi hài lòng thấy các cháu tự ý thức được trách nhiệm, biết thương mẹ 
thương cha. 

Ngày anh Thắng trở lại công việc, tôi xin mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói: 
“Con ơi, ra ngoài cũng vui, lại kiếm được đồng tiền. Từ ngày đi Mỹ đến 
nay đã gần hai năm, mẹ chưa gửi tiền về giúp các em, các cháu bên ấy. Tụi 
nó nghèo lắm mà chẳng có cách kiếm ra tiền cho kịp đà leo thang của vật 
giá. Bên này kiếm tiền dễ hơn. Có tiền, mẹ lại có phương tiện cúng dường, 
bố thí…” Tôi im lặng nghẹn ngào, chợt nhớ rằng mẹ chưa hề hỏi tôi một 
đồng xu nào và tôi quên bẵng rằng mẹ cũng có nhu cầu tiêu xài. Trên thế 
gian này, không có nhân viên nào làm việc cật lực mà không đòi hỏi thù 
lao như thế! Vô tình, tôi đã “đòi nợ” mẹ tôi một cách tận tình. Dì tôi cũng 
có lý khi bà mỉa mai tôi. 

Trong lúc tôi đăm chiêu, mẹ nhẹ nhàng tiếp: “Mẹ đã xin được chân rửa 
chén trong nhà hàng. Rửa bằng máy chả cực nhọc gì!” “Trời đất ơi, rửa 
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chén, cần sức lực của người đàn ông Mễ mới kham nỗi. Nồi niêu soon chảo 
to như cột đình, nặng như búa tạ, làm sao mẹ nhấc cho nổi!” Tôi xuống 
giọng tiếp: “Mẹ nhìn lại mẹ xem. Tay mẹ gầy yếu, lưng mẹ đã cong, bước 
đi không còn nhanh nhẹn. Dù họ cần người, mướn tạm, vài hôm cũng cho 
nghỉ việc thôi!” Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ. Bà già thật rồi, cái già 
đến nhanh quá. So với hồi mới qua, bà như tăng thêm năm, bảy tuổi. Mẹ 
tôi cúi đầu xuống thấp. Hình như bà cố giấu giọt lệ vừa ứa ra. Tôi nhẹ nâng 
cầm mẹ lên và nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Trời ơi, mắt mẹ đã kéo 
mây! Đôi mắt bồ câu đen láy ngày nào từng làm điên đảo các chàng trai 
cùng trang lứa, cột chân ba tôi vào tổ ấm gia đình, giờ đã một phần ngả 
màu đục lờ như nước gạo vo. 

Tóc mẹ trắng bơ phờ, đuôi mắt nhăn như rẻ quạt, vầng trán sạm đen vết đồi 
mồi… Tôi mủi lòng xót xa. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt người này 
thấm ướt vai áo người kia. Tôi nhỏ nhẹ: “Con không dám trái ý mẹ, nhưng 
mẹ rán chờ. Con hứa sẽ tìm công việc nhẹ nhàng hợp với mẹ hơn, mẹ nhé! 
Vong hồn ba mà biết mẹ cực khổ thế này chắc khó siêu.” Trời cũng thương 
tình. Đâu chừng một tháng sau thì bà lão làm rau cải xin nghỉ việc về hưu. 
Mẹ tôi trở thành “bà cụ hàng rau”. Danh xưng và chức vụ gắn liền với mẹ 
tôi từ đấy. Vậy mà bà vui. Mỗi tháng bà lãnh được hơn ngàn bạc. Phân nửa 
số tiền, bà gửi về Việt Nam: phần cúng dường, phần bố thí, phần giúp đỡ 
các em, các cháu. 

Số còn lại, bà dành dụm mấy kỳ lương, đưa tôi hơn ngàn bạc. “Mẹ thấy 
người ta dựng phòng trong garage cũng tiện lắm. Nếu chồng con không 
phiền, con lấy tiền này nhờ nó mua vật liệu, che tạm cho mẹ một căn phòng 
nhỏ. Con Hoa, con út bắt đầu lớn, tụi nó cần sự riêng tư. Mẹ cũng vậy, có 
phòng riêng mẹ sẽ dựng kệ thờ Phật, mỗi ngày mẹ có thể lễ bái, tụng kinh, 
niệm Phật…” Chồng tôi nghe kể lại, vui vẻ đáp: “Chuyện nhỏ! Mẹ muốn gì 
anh cũng xin vâng, nói chi việc ấy!” Từ đấy, mẹ lộ vẻ hoan hỉ lắm. Sáng tối 
hai thời, ít khi nào bà bỏ lỡ công phu. Bà như một người đạt được mục tiêu 
cho đời mình, không có gì để ưu tư, khắc khoải. 

Mùa Đông năm ấy, thời tiết hơi khác thường. Ban ngày ấm áp xen kẽ với 
những đêm buốt giá mà nhiệt độ đôi khi hạ thấp đến không ngờ. Vợ chồng 
tôi mời mẹ tạm trở về phòng cũ vài ba tháng, ngoài garage lạnh quá dễ sinh 
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bịnh. Mẹ nói: “Ở chỗ này quen rồi, dời đi khó ngủ.” “Mẹ nhớ vặn sưởi cho 
đủ ấm nhé!” “Ờ, tao biết mà!” Ngờ đâu mẹ đã không qua khỏi mùa Đông! 
Buổi sáng chẳng thấy mẹ dậy sửa soạn để đi làm, tôi bảo “đứa nào ra đánh 
thức bà dậy, nhanh lên kẻo trễ!” Con Hoa quấn mền đẩy cửa bước ra 
garage miệng kêu léo nhéo. “Ngoại ơi, ngoại à…” Không có tiếng trả lời… 
Nó bật đèn, tiến đến cạnh giường: ngoại quấn hai cái mền kín mít, nằm im 
ỉm. Nó lắc chân ngoại, bà chẳng đáp. Nó lôi cái mền xuống: mặt bà xám 
xịt, lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ… “Mẹ ơi, mẹ! sao kỳ vầy nè!” Cả nhà đổ 
xô ra. Chồng tôi đạo Chúa, vội làm dấu thánh giá… Tôi xỉu ngay tại chỗ 
khi loáng thoáng nghe thằng Hùng la lên: “Sao bà không mở sưởi?” Cuộc 
điều tra của cảnh sát quấy rầy chúng tôi một thời gian, cuối cùng họ kết 
luận: “Bà cụ không thường mở sưởi; cái máy mua hai tháng về trước còn 
mới tinh chưa hề được sử dụng!” 

Tôi như người mất hồn trong đám tang của mẹ. Sự hối hận như lưỡi dao có 
răng, nó cưa xé lòng tôi. Trái tim tôi cơ hồ rỏ máu thành những giọt lệ 
hồng. Bạn bè khuyên tôi nên đến chùa xin cúng thất, thiết lễ cầu siêu cho 
bà. Tôi chẳng thể nói năng chi cùng vị sư ở chùa, chỉ biết dập đầu lạy cầu 
cứu với đôi mắt sưng húp. Chồng tôi bình tĩnh hơn, anh buồn bã kể đầu 
đuôi tự sự. Câu chuyện khiến thầy thương tâm, thầy thường an ủi, khuyên 
giải sau những thời lễ cúng. Khi thấy tôi bắt đầu trở lại bình thường, thầy 
dành cho gia đình chúng tôi một thời pháp thoại. Thầy giảng về lý vô 
thường, khổ, không. Tôi nhớ mãi câu kết luận của thầy trong buổi nói 
chuyện ấy: “Con người ta sở dĩ đau khổ triền miên là tại mình muốn nắm 
giữ! Cái gì cũng khư khư ôm chặt. Làm sao giữ mãi được vì bản chất của 
chúng là vô thường, là không. Hãy buông bỏ hết đi, chừng nào bỏ được, 
chừng ấy mới có chân hạnh phúc!” 

Phải rồi, nếu chúng tôi không bám chặt vào căn nhà thì mẹ tôi đã không 
phải vất vả đến thế, không đến nỗi chết cóng ngoài garage. Và gia đình tôi 
không lụy đến mức này. Tôi thỏ thẻ bàn với chồng: “Anh à, căn nhà này 
mình không giữ nỗi thì bán nó đi. Em tính rồi, sau khi thanh toán hết nợ 
nần mình cũng còn vài trăm ngàn. Dọn sang Texas, nhà cửa rẻ hơn, mình 
có thể tậu căn khác hoặc là giữ làm vốn, tính chuyện làm ăn…”Ờ nhỉ, hồi 
đó sao mình ngu quá, cứ ôm lấy nó mà cắm cổ đi cày trả nợ. Liệu giữ 



 27

không được thì sớm buông đi… Nhờ ông thầy giảng dạy, mình mới sáng 
mắt ra!” 

Sau khi dọn sang Texas, trước khi bắt tay vào công ăn việc làm, tôi đến quì 
dưới chân sư ông kể lể hết sự tình, xin sám hối thì lòng tôi mới có thể yên. 
Sư ông trầm ngâm và yên lặng nghe tôi vừa khóc rấm rức vừa kể về mẹ tôi, 
đệ tử mà người rất quí mến. Sư ông không hề cắt ngang bằng những câu 
hỏi. Người không phê phán gì, chỉ để yên cho tôi khóc, khóc oà vỡ như cái 
đập nước bị ngăn chận, nay có người tháo ra… Mãi một lúc lâu lắm sau đó, 
sư ông mới dạy: “Người mẹ nào cũng có trái tim Bồ Tát. Mẹ con hành Bồ 
Tát đạo ngay trong gia đình trước khi mở rộng ra trong cuộc sống với mọi 
người. Con hãy hảnh diện có bà mẹ như thế! Con sẽ không cảm thấy hối 
hận ray rứt nữa nếu con biết đi theo hướng đi của mẹ con, biết xả bỏ cái tôi 
vị kỷ để lo cho người chung quanh.” Tôi sụp xuống đảnh lễ người đã chỉ 
cho tôi tháo mở cái gút dây kết mối ân hận trong tôi. Tôi trở về Texas với 
sự bình yên và tâm nguyện cao cả… Nhưng khi mùa Vu Lan về, cầm hoa 
trắng trên tay, tôi không thể ngăn được những giọt lệ hồng phát xuất từ trái 
tim tôi… Than ôi! Khi tôi biết nghĩ tới mẹ, biết giá trị của trái tim bồ tát, 
biết thương mẹ thì bà đã không còn nữa trên đời… 
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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   

Phòng cho share: Tại vùng 
Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
người, dư 2 phòng sạch, tiện 
nghi batthroom riêng. 
Cho share, giá 1 phòng $350 
(bao điện nước gas) . Liên lạc: 
chị Năm 714-414-2042. 

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) 588-4737 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or                                                      Cell: - (951) 834- 7701 

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. 

Nhà Trệt Bán vùng WINDOMAR, khá mới lót gạch & tráng nền 
sân sạch sẽ  đầy đủ tiện nghi, gần FREEWAY 15 - có : 4 phòng 
ngủ. 3 full phòng tắm riêng biệt. 1 phòng khách.  1 phòng bonus. 1 
phòng ăn khá rộng. 1 offic riêng. Giá phải chăng. Liên lạc: Laura: 
cell  (951) 775 – 2190  or  Paul: cell (951)  326 – 6285 - (chủ đã 
rời khỏi CA, xin gọi theo giờ ở Tiểu Bang Corolina.


