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- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 

Đọc kinh mân côi:   
Mỗi 7:00PM thứ bảy đầu tháng 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại 
gia 
Xin liên lạc Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-375-9374 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-375-1196  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương   951-775-6059 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại        858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn   951-213-1927 

Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 

Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý : Kim Lý & Trí Mai  951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

 
 

TIN MỪNG 
 CHỦ NHẬT XIV QUANH NĂM A 

 

Mt 11, 25-30 
 
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng". 
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: 
"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng 
Cha, vì Cha đã giấu không cho những 
người hiền triết và khôn ngoan biết những 
điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé 
mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như 
vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho 
Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và 
cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ 
Con muốn mạc khải cho. 
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó 
nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức 
cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và 
hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm 
nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi 
sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm 
ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
CÁI ÁCH CỦA NGƯỜI 

Có một câu chuyện cổ kể về một người đàn ông đang đi trên đường, tình cờ gặp 
một em bé trai đang cõng một em bé trai khác nhỏ hơn nhưng đã bị cụt hai 
chân trên lưng. Người đàn ông đó nói với bé trai rằng: “Đó quả thật là một 
gánh nặng cho em phải mang”. Nhưng em bé trai đã trả lời rằng: “Đó không 
phải là một gánh nặng. Đó là đứa em nhỏ của cháu”. Gánh nặng được trao ban 
trong tình yêu và mang lấy bằng tình yêu sẽ luôn nhẹ nhàng! 

Trong chuyện “Ngụ ngôn về những con chim” kể rằng thuở sáng tạo trời đất 
và các loài súc vật, tất cả đều bước đi bằng chân loanh quanh trên mặt đất, trừ 
những con chim! Nhưng những con chim này chẳng chịu làm gì hết mà chỉ 
phàn nàn về gánh nặng Thiên Chúa bắt chúng phải mang trên vai, trong khi đó 
chẳng có một loài vật nào phải mang cả. Thoạt đầu, đối với loài chim, đôi cánh 
là những bộ phận xấu xí và luộm thuộm nhất chúng phải mang. Chúng nghĩ 
rằng đó là cách chúng đã bị Thiên Chúa phạt vì một lý do nào đó. Tại sao cứ 
phải mang lấy những cái cánh vướng vít gây cản trở và khó khăn mỗi khi cất 
bước? Tại sao? Tại sao lại là chúng mình? Sau cùng có hai hay ba con chim 
mạo hiểm hơn bắt đầu tập cử động những bộ phận phụ thuộc này. Chúng bắt 
đầu chớp cánh phất phơ, và sớm khám phá ra rằng cái mà chúng coi như một 
gánh nặng trên vai thực ra đã làm cho chúng có thể cất cánh bay lên cao được. 
Cái “gánh nặng” đã biến thành một món quà đẹp đẽ. 

Con người sinh ra đời kèm theo với cái ách, gánh nặng và trách nhiệm. Đó là 
cuộc đời! Và chúng ta cũng không thể tránh được lòng mong ước thoát khỏi 
chúng. Đó cũng là cuộc đời! Chúng ta muốn được giải thoát, nhưng tự sức 
chúng ta không làm nổi. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tất cả hãy đến với Ta, 
hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người”. 
Chúng ta không mang vác một mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, cái 
ách sẽ trở nên êm ái và gánh nặng sẽ nên nhẹ nhàng. Với sự trợ giúp của Thiên 
Chúa, cái ách trở nên giống như đôi cánh chim giúp ta bay lên cao hơn trong 
đời sống tinh thần. 

Trong tiểu sử cuộc đời thánh nữ Têrêsa Avila có kể một câu chuyện về việc ma 
quỉ giả dạng giống Chúa Giêsu sống lại hiện ra với thánh nữ. Vừa nhận ra sự 
giả dạng thánh nữ đuổi nó đi ngay. Trước khi ra đi, Satan hỏi: “Làm thế nào bà 
đã biết được tôi là một người mạo nhận?” Thánh nữ đáp lại: “Bởi vì mày không 
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có những vết thương”. Trong bài suy niệm của thánh nữ về đời sống tinh thần, 
The Interior Castle – Lâu Đài Nội Tâm – thánh nữ Têrêsa đã nói đi nói lại về 
hình ảnh của Chúa Kitô chịu đau khổ đến hơn 40 lần. Thánh nữ thường xuyên 
đề cập đến đau khổ là vì, đối với thánh nữ, hình ảnh Chúa Kitô mang thương 
tích đã đến với chúng ta trong chính thương tích của chúng ta là chìa khóa để 
tìm hiểu cuộc hành trình thiêng liêng. Chúng ta có một Thiên Chúa cùng đồng 
hành với chúng ta. Ngài biết sự phấn đấu và hiểu nỗi đau khổ của chúng ta. 

Cái ách ở thế kỷ thứ nhất thường được mang bởi hai con vật cùng kéo cày hay 
kéo xe chung với nhau. Khi chúng ta mang lấy trách nhiệm phục vụ Chúa Kitô, 
chúng ta cũng mang lấy ân sủng và sức mạnh của Chúa Kitô. Thiên Chúa là 
Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải cúi xuống để Người đặt lên chúng ta cái ách 
của Người,  Người cũng sẽ ở bên cạnh chúng ta để cùng mang vác với chúng 
ta. 

SỐNG ĐẠO 
PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI FIRENZE (BẮC Ý) 

 

Thứ sáu ngày 30-12-1230, Cha Huguccion - vị Linh Mục lão thành - cử hành 
Thánh Lễ nơi nhà thờ Thánh Ambrogio ở ngoại thành Firenze (Bắc Ý). Nhà thờ 
thuộc về đan viện các nữ tu Biển Đức. Vị Linh Mục tuổi cao mắt kém, khi chịu 
lễ đã để sót lại nơi Chén Thánh một giọt rượu đã truyền phép, tức là Máu 
Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thế nhưng khi tráng Chén Thánh, Cha 
Huguccion mới thấy là giọt rượu đã chuyển thành máu đỏ thẫm. Trong hai lần 
liên tiếp, Cha thấy giọt máu phân ra 3 phần đều nhau. Sau cùng, 3 phần giọt 
máu kết hợp lại và nổi lên trên mặt rượu đổ vào để tráng Chén Thánh, giống 
như giọt dầu nổi lên trên rượu. 

Cha Huguccion bàng hoàng xúc động. Lòng Cha trào dâng niềm kính trọng 
thánh thiêng. Cha bỗng bật lên khóc nức nở. Các nữ tu Biển Đức vội vàng chạy 
lên bàn thờ vì nghĩ rằng có lẽ vị Linh Mục cao tuổi bị mệt bất ngờ chăng. 
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Nhưng khi lên đến nơi các Chị mới hiểu sự việc và kinh ngạc trước Phép Lạ 
Thánh Thể. Mẹ Taida - Nữ Đan Viện Trưởng - nhanh chân đi lấy một bình thủy 
tinh dùng để đựng Dầu Thánh và đưa cho vị Linh Mục. Cha Huguccion trang 
trọng đổ vào bình thủy tinh Giọt Máu Thánh cùng với phần rượu để tráng Chén 
Thánh. Sau đó, Cha lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dâng hết Thánh Lễ. 
Giọt Máu Thánh được kính cẩn đặt vào Nhà Tạm. Nhưng 3 ngày sau, một Phép 
Lạ Thánh Thể khác diễn ra. Xuyên qua bình thủy tinh, người ta trông thấy Giọt 
Máu Thánh giờ đây chuyển thành Tấm Thịt Thánh và treo lơ lửng bên trong 
bình thủy tinh, không chạm vào thành bình thủy tinh. Ngoài ra phần rượu chưa 
được truyền phép bỗng chuyển thành màu hồng rồi khô đi và biến mất, không 
để lại dấu vết gì cả. 

Tiếng vang Phép Lạ Thánh Thể được đồn ra khắp thành Firenze. Vị Giám Mục 
giáo phận lúc bấy giờ là Đức Cha Ardingo liền cử nhiều Linh Mục đến nhà thờ 
Thánh Ambrogio để lấy bình thủy tinh đựng Phép Lạ Thánh Thể và đem về 
điều tra thật kỹ lưỡng. Sau đó Đức Cha giữ thánh tích Mình Thánh Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ tại tòa giám mục. 

Tuy nhiên sắp đến ngày mừng lễ Thánh Ambrogio (339-397), các nữ tu Biển 
Đức muốn xin Đức Giám Mục trao lại thánh tích. Các Chị nhờ các Linh Mục 
dòng Phanxicô đến tòa giám mục rước về. Thế là Thánh Thể Phép Lạ được 
long trọng rước về nhà thờ Thánh Ambrogio giữa tiếng hát chúc tụng các bài 
Thánh Thi và Thánh Ca của một đoàn ngũ đông đảo các tín hữu Công Giáo đạo 
đức và sốt sắng. 

Về phần Đức Cha Ardingo, vị Giám Mục dửng dưng cứng cỏi và thiếu lòng 
yêu mến kính trọng đối với Phép Lạ Thánh Thể, ngài sớm bị chính Đức Chúa 
GIÊSU Thánh Thể khiển trách. Ngay đêm sau đó trong giấc ngủ, Đức Cha 
Ardingo nghe một tiếng nói rõ ràng rót vào tai: ”Hỡi giám mục, người tiếp rước 
Ta lạnh lùng và trả lại Ta cũng lạnh lùng trơ trụi!” Tiếng nói lập lại ba lần như 
thế. Vị giám mục giật mình thức giấc. Lời trách cứ khiến vị giám mục mở mắt 
tinh thần. Ngài hiểu ngay thái độ bất xứng của mình đối với Phép Lạ Thánh 
Thể trọng đại. Đức Cha Ardingo thật lòng ăn năn thống hối. 
Ngài lập tức đặt làm một Nhà Tạm bằng ngà chạm các mảnh mỏng bằng vàng 
và phủ khăn nhung màu đỏ thẫm. Đức Cha cho người mang Nhà Tạm đến nhà 
thờ các nữ tu Biển Đức để các Chị đặt vào Nhà Tạm Mình Thánh Phép Lạ Đức 
Chúa GIÊSU KITÔ. 

Thế nhưng Mình Thánh Phép Lạ vẫn còn ở trong bình thủy tinh bình thường. 
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Một lần nữa, chính Đức Mẹ MARIA lại can thiệp để Mình Thánh Đức Chúa 
GIÊSU được cất giữ cách tương xứng. Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với một 
thiếu nữ thuộc đan viện Thánh Ambrogio. Đức Mẹ truyền cho thiếu nữ báo cho 
Chị Margarita - nữ tu lo phòng thánh - biết: 

- Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU vẫn chưa có nơi trú ngụ xứng đáng. 
Được ơn trên soi sáng, Chị Margarita hiểu ngay phải chuẩn bị một Chén Thánh 
thật đẹp thay cho bình thủy tinh đang đựng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. 
Sau khi đặt các nhà điêu khắc tài ba làm một Chén Thánh tuyệt mỹ, Đức Cha 
Ardingo đích thấn đến nhà thờ Thánh Ambrogio. Chính ngài đặt Mình Thánh 
Phép Lạ vào trong Chén Thánh mới rồi long trọng đặt vào Nhà Tạm. 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2011: Cầu nguyện 
mỗi ngày Thứ Bảy cùng với Đức Mẹ Maria 
Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để chuẩn bị 
cho đại lễ đức tin 
Khi bạn chuẩn bị cho bất kỳ chuyến đi nào thì 
mọi thứ đều liên quan đến việc sửa soạn đồ 
đạc, lập kế hoạch, và mua sắm các vật dụng 
cần thiết cho chuyến đi. Nhưng nếu chuyến đi 
đó thực sự là cuộc gặp gỡ đức tin của bạn với 

hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng với Đức Giáo Hoàng 
trong vòng một tuần lễ thì việc chuẩn bị sẽ hoàn toàn khác hẳn, có rất nhiều 
cách để làm điều đó. 
Kinh Mân Côi nhanh chóng trở thành một trong những cách phổ biến nhất để 
chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG). Ban tổ chức ĐHGTTG 
cùng với Gia đình Kinh Mân Côi Quốc tế đang cổ vũ việc lần hạt như là một 
cách đơn giản và hữu hiệu để chuẩn bị cho sự kiện vào tháng 8 năm nay. 
Vào tháng 3 vừa qua, tiểu ban phụ trách các sự kiện chính của ĐHGTTG đã 
đưa ra một sáng kiến được gọi là “Kinh Mân Côi Toàn cầu (Rosario Universal). 
Sáng kiến này mời gọi giới trẻ đã ghi danh hành hương hãy gửi đoạn video của 
mình khi đang đọc một Kinh Kính Mừng, một Kinh Lạy Cha, hoặc một Kinh 
Sáng Danh trong ngôn ngữ bản địa. Những đoạn video ấy sẽ được xâu kết lại 
với nhau để tạo thành một chuỗi tràng hạt video bằng nhiều ngôn ngữ. Đến 
tháng 5 thì đã có hai “mầu nhiệm” đầu tiên của chuỗi tràng hạt được “lấp đầy” 
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và bạn vẫn còn có thể gửi đoạn video của mình trong 3 “mầu nhiệm” còn lại. 
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói tại một buổi tiếp kiến chung gần đây. 
Ngài cho rằng việc lần hạt Mân Côi đang trải qua một sự đột biến mới về sự 
phổ biến. Ngài nói, “trong thế giới hiện nay vốn đang bị phân tán, lời kinh này 
giúp đặt Chúa Kitô ở trung tâm, như Đức Mẹ đã làm”. Ngài thêm rằng, Đức 
Maria luôn suy gẫm về tất cả những gì mà người con của Mẹ đã nói và đã làm. 
Cầu nguyện lần hạt không phải là việc làm đơn điệu nhưng khai mở ra ơn huệ 
xuất phát từ những mầu nhiệm này. 

Thánh lễ Phong chức Linh mục tại Tổng Giáo phận  Sài Gòn 

 
Vào lúc 8g30 sáng thứ tư 29-6-2011, tại Nhà thờ Chính toà Tổng Giáo phận Sài 
Gòn   đã diễn ra Thánh lễ Phong chức Linh mục cho 28 thầy phó tế. Thánh lễ 
do ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn chủ tế; đồng tế với ngài có ĐGM Phụ tá Phêrô 
Nguyễn Văn Khảm cùng khoảng 200 linh mục, và rất đông tu sĩ giáo dân tham 
dự. 
Khởi sự Thánh lễ, ĐHY mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và cám ơn các ân nhân 
của các ứng viên linh mục hôm nay. 
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức phong chức linh mục bắt đầu bằng 
việc công bố tuyển chọn 28 ứng viên linh mục. 
ĐHY đã ban huấn dụ, nhắc các ứng sinh linh mục ý thức về hai giai đoạn trong 
cuộc đời của họ. Giai đoạn trước khi làm linh mục, họ có những năm học trong 
chủng viện, được đào tạo về nhân bản, tâm linh, trí thức và mục vụ. Giai đoạn 
sau khi làm linh mục, kéo dài đến cuối đời, là giai đoạn tự đào tạo, chính yếu 
họ sẽ dựa vào Lời Chúa soi sáng để biết việc phải làm, và nhờ Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn để thường xuyên canh tân đời sống. 
Sau phần huấn dụ, các ứng sinh linh mục đã phủ phục trước bàn thờ trong khi 
cả cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng với Kinh Cầu Các Thánh. 
Đi vào phần nghi thức cốt yếu quan trọng nhất, ĐHY đã đặt tay lên đầu 28 phó 
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tế và dâng lời nguyện phong chức. ĐGM Phụ tá và các linh mục trên cung 
thánh cũng lần lượt đặt tay trên đầu từng ứng viên. Với nghi thức này, 28 ứng 
viên đã trở thành linh mục. Họ đã mặc vào áo lễ đỏ, rồi đến trước bàn thờ để 
được ĐGM phụ tá xức dầu thánh hiến đôi tay và được trao chén thánh. Họ đón 
nhận cử chỉ “trao bình an” thân ái từ ĐGM Phụ tá, ĐHY và một số linh mục 
đứng gần bàn thờ, rồi - với tư cách là các tân linh mục - họ đứng lại cung thánh 
để cùng đồng tế Thánh lễ trong phần Phụng vụ Thánh Thể. 
Cuối Thánh lễ, tân Linh mục Giuse Cao Minh Triết đã thay mặt các tân chức 
cám ơn mọi người. Nối tiếp lời cám ơn này, ĐHY nhắc nhở mọi người đổi mới 
cung cách cầu nguyện của mình. 

 
Hoa Kỳ: các giám mục tiểu bang New York ra tuyên bố về hôn nhân đồng tính 

NEW YORK - Các vị giám mục của tiểu bang New York đã ban hành một 
tuyên bố sau khi Thượng Viện tiểu bang bỏ phiếu chấp thuận việc hợp pháp 
hoá hôn nhân đồng tính. Sau đây là nguyên văn trên 
 http://nyscatholicconference.org/: 
Tuyên bố của các Giám Mục Tiểu Bang New York. 
Cơ quan Lập Pháp vừa thông qua một dự luật làm thay đổi hoàn toàn và mãi 
mãi những quan niệm mang tính lịch sử về hôn nhân của nhân loại, làm cho 
chúng tôi thất vọng và lo lắng sâu sắc. 
Chúng tôi tôn trọng lời giảng dạy rõ ràng của Giáo Hội Công Giáo rằng chúng 
ta phải luôn đối xử với anh chị em đồng tính của chúng ta với nhân phẩm, sự 
tôn trọng và bác ái. Nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ khẳng định rằng hôn nhân 
là sự tham gia của một người nam và một người nữ trong một sự kết hiệp và 
yêu thương suốt đời, đón nhận con cái, mang lại những gì tốt đẹp cho con cái 
và cho người bạn đời của họ. Định nghĩa này không thể thay đổi, mặc dù chúng 
tôi biết rằng niềm tin của chúng tôi về bản chất của hôn nhân sẽ tiếp tục bị chế 
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nhạo, và thậm chí giờ đây còn có một số chính phủ mưu toan ban hành lệnh 
trừng phạt chống lại giáo hội và các tổ chức tôn giáo nào rao giảng những chân 
lý vượt thời gian này. 

Chúng tôi lo lắng rằng cả cuộc hôn nhân và gia đình sẽ bị suy đồi bởi sự ngạo 
mạn bi thảm của chính phủ khi thông qua dự luật này nhằm cố gắng xác định 
lại những nền tảng của sự văn minh. 

Xã hội của chúng ta phải lấy lại những gì mà dường như nó đã bị vuột mất - 
một sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa và vị trí của hôn nhân, như mặc khải của 
Thiên Chúa, căn cứ vào tính chất và sự tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của 
Hoa Kỳ. 
 Chính Quyền Obama đang ngầm phá họai các quốc gia Công Giáo 
Trần Mạnh Trác7/1/2011/vietcatholic.net 
Trong khi còn e dè tại quốc nội vì sợ những hệ lụy bầu cử, tại quốc ngọai, là 
nơi có thể dùng viện trợ và ngọai giao để gây áp lực, chính quyền Obama đã 
thực hiện nhiều chương trình táo bạo nhằm thúc đẩy những chủ trương cấp tiến 
của họ. 
Mới đây bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã khoe khoang thành 
quả của Bộ Ngoại giao là đã hổ trợ quyền "LGBT" (những người đồng tính) 
bằng cách trợ giúp cuộc tuần hành Gay Pride và buổi hòa nhạc của Lady Gaga 
tại Roma. 
 Hai nhân vật có thế giá đã phê bình những vận động đó của Hoa Kỳ là "đi ra 
ngòai dòng chính" và có mục đích chia rẽ Giáo hội với xã hội ở các quốc gia 
Công Giáo. 
"Chính quyền đã đưa các chương trình nghị sự LGBT lên thành nền tảng của 
chính sách đối ngoại", ông Austin Ruse, giám đốc viện nghiên cứu Công Giáo 
về Gia đình và Nhân Quyền cho biết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 6, 
"Chính quyền đã chỉ đạo các đại sứ quán khắp nơi là phải theo dõi và hỗ trợ các 
phong trào đồng tính cho dù nước chủ nhà và người dân của họ có chấp nhận 
nó hay không." 
"Hoa kỳ vốn là quốc gia hùng mạnh và có nhiều khả năng ép buộc các chính 
phủ khác phải nương theo chính sách xã hội của họ," Ông Ruse cho biết thêm. 
Bà Rebecca Marchinda, giám đốc vận động cho các chương trình Thanh Thiếu 
niên Thế giới của Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng các hoạt động của Mỹ, ở các 
nước đặc biệt là Công giáo, có thể dẫn đến việc tạo ra sự chống đối Giáo Hội 
"trên các lĩnh vực công cộng và trên cuộc tranh luận về những vấn đề (LGBT) 
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này." 
"Thay vì chấp nhận rằng mọi quốc gia có lý do chính đáng để công nhận hôn 
nhân và gia đình như là những thể chế (chứ không đơn thuần chỉ là những thỏa 
thuận xã hội), Mỹ sẽ đào sâu thêm hố cách biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và xã 
hội dân sự với chủ trương cho rằng bất cứ khác biệt nào với Hoa Kỳ chỉ là 
những ý tưởng lỗi thời dựa trên nền tảng tôn giáo. " 
Thực ra trong nhiều ý tưởng khác biệt với Hoa Kỳ đó, quan niệm về hôn nhân 
đã có trước khi tôn giáo tồn tại và luôn chính đáng vì phát huy phẩm giá và lợi 
ích chung. 
Bà Clinton cho biết Bộ Ngoại giao cũng tham gia vào việc ủng hộ quyền LGBT 
ở Honduras, Uganda, Malawi, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và ở những nơi 
khác. 
Bà nhắc lại những "nỗ lực lớn" của Hoa Kỳ tại Ủy ban Nhân quyền ở Geneva 
để hỗ trợ một tuyên bố nhằm chấm dứt bạo lực và tội ác chống lại các "khuynh 
hướng tình dục và giới tính." 'Văn phòng Ngoại giao của Hoa Kỳ ở phương 
Tây và những nhiệm sở thường trực của Hoa Kỳ tại Tổ chức các nước châu Mỹ 
đã giúp tạo ra một chức vụ quan sát viên đặc biệt cho quyền LGBT trong Ủy 
ban Liên Mỹ về Nhân quyền. 
Ông Ruse phê bình rằng những hành động như vậy không chỉ là đơn giản vận 
động cho những người đồng tính mà thôi. 
"Họ đang có ý định ép buộc hôn nhân đồng tính và cho phép người đồng tính 
nhận con nuôi tại các nước đang cảm thấy bị xúc phạm bởi những thứ như vậy. 
Họ có ý định dùng khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính để tạo ra một tội 
phân biệt đối xử mới, để chà đạp quyền của các tín hữu tôn giáo. 
"Về vấn đề này, chính quyền này đã đi ra ngòai dòng chính", ông Ruse nói. 
Ông cho biết rằng hầu hết mọi người trên thế giới vẫn hiểu đồng tính luyến ái 
là "bên ngoài sự tự nhiên" và là "cái gì đó cần tránh và chắc chắn không được 
chấp thuận." 
"Hầu hết mọi người công nhận rằng, lối sống đồng tính có hại cho sức khỏe và 
đạo đức. Hiệu quả của chính sách của Obama là xúc phạm đến hàng tỷ người 
và gây khó khăn cho các chính phủ miễn cưỡng khác. Điều này đặc biệt gây 
phản cảm tại hầu hết các quốc gia Kitô giáo và Hồi giáo.Trong thực tế, Kitô 
giáo và Hồi giáo là những trở ngại chính của chương trình nghị sự và chính 
sách này." 
Còn bà Marchinda thì cho rằng bà Clinton đã "hiểu lầm" về bản chất của cuộc 
tranh luận LGBT và hiểu lầm về quan hệ giữa tranh luận và chủ quyền quốc gia 
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và về nhân quyền nói chung. 
"Thật là đáng lo ngại khi thấy rằng Mỹ đã không còn bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của tất cả mọi người và cưỡng đoạt nền tư pháp của các nước thành viên 
(Liên hiệp quốc) liên quan đến hôn nhân và những quy định địa phương liên 
quan đến diễu hành và các sự kiện khác." 
"Các tuyên truyền của Mỹ về các vấn đề này đã thúc đẩy một định nghĩa mới 
về quyền con người mà không nơi nào chấp nhận được. Đó là một định nghĩa 
từ phương Tây mà Hoa Kỳ sử dụng để thúc đẩy lợi ích của mình ở nước ngoài 
và dùng định nghĩa này để quyết định viện trợ cho các nước đang phát triển." 
Bà Marchinda lưu ý rằng hiện nay những từ ngữ như "khuynh hướng tình dục", 
"LGBT," hoặc "giới tính" không được quốc tế chấp nhận, tuy thế Mỹ vẫn tiếp 
tục sử dụng những ngôn ngữ này khi đề cập đến nhân quyền. 
"Điều này gây ra hiểu lầm giữa các quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc và 
nhất là trong những quốc gia đang phải nhận những viện trợ có ràng buộc của 
Mỹ." 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập giáo xứ Blessed Teresa 2006-2011 
Vào ngày Thứ Bẩy 10 tháng 9 năm 2011 từ 5pm-10pm. Tại Monteleone 
Meadows,  Brígg Rd.,  Murrieta  
Chương trình: Ăn tối và đấu giá hiện vật 
Ban tổ chức kêu gọi quý vị hảo tâm dâng cúng những đồ vật có giá trị cho cuộc 
đấu giá. 
Tất cả lợi nhuận thu được sẽ sung quỹ xây dựng Thánh Đường. 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Susan_ điện thoại 951-323-4123 

Y Phục khi tham dự Thánh Lễ 
Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, Texas 
đã nhắc nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự Thánh 
Lễ: 
Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là thời 
điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thíc hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc nhã 
nhặn  đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, khi thi 
hành thừa tác viên Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 
Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về sự 
thiếu kính trọng và tôn kính Nhà của Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của 
Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý 
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thức khi khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng tham 
dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 
Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 
Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự Thánh 
Lễ. 

Khi đi du lịch bạn ĐỪNG quên Chúa 
Nhớ mở website: www.masstimes.org để tìm địa điểmThánh Đường và giờ cử 
hành Thánh Lễ trên khắp thế giới khi bạn và gia đình đi du lịch. 
Khi đi du lịch bạn đừng quên Chúa. Chúa chẳng quên bạn bao giờ. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
10 năm nhặt xác 3.000 hài nhi 
TTCG - Thời gian gần đây, nhiều tờ báo đưa tin hình ảnh cụ bà tuổi đã qua 
ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, suốt 10 năm qua, vẫn ngày ngày lặn lội khắp nơi 
để nhặt những thai nhi bị bỏ rơi đem về chôn cất. Đó là bà Phạm Thị Cường, 
ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Dù các bài báo không nói 
đến chi tiết bà là một người Công giáo (như với nhiều bài báo viết cùng chủ 
đề), nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra qua tấm hình của bà với chiếc tràng hạt 
đeo trên cổ. Việc làm âm thầm nhưng cao quý của cụ bà thuộc GP. Bùi Chu 
này, cũng như của nhiều người Công giáo khác tại nhiều giáo phận trên cả 
nước, không còn lạ lẫm. Đây là một việc làm nhân đạo. “Sống mái nhà, chết 
nấm mồ” là điều mỗi người đều quan tâm thực hiện trong cuộc đời. Dù bé 
không được sinh ra, dù bị tước đi mạng sống khi chưa kịp chào đời, nhưng bé 
vẫn là một con người, vẫn cần được tôn trọng; như lời bộc bạch đơn sơ của cụ 
bà: “Hãy yêu thương những linh hồn bé nhỏ bị bỏ rơi kể cả khi chúng đã qua 
đời, bởi những đứa trẻ tội nghiệp ấy đã gánh thay chúng ta những tai hoạ ở trần 
gian”. 
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Không thể kìm lòng 

Ở làng quê nghèo ven biển xã Nghĩa Thắng, không ai còn lạ với hình ảnh một 
người đàn bà đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy ngày ngày âm thầm đi gom nhặt 
thi hài những đứa trẻ khắp nơi về chôn cất. 
Trên đường về Nghĩa Thắng, khi hỏi thăm nhà bà Cường, chúng tôi đã được 
nghe nhiều câu chuyện về bà qua những nông dân ở vùng quê này. Ở nơi đây, 
mọi người vẫn trìu mến gọi bà là bà Hương “hài nhi’’có lẽ một phần cũng do 
những công việc mà bà đã và đang làm. 
Bà là một người hiền lành, phúc hậu. Đã gần 10 năm nay, không quản ngày 
nắng cháy da cháy thịt hay đêm đông lạnh giá, bà vẫn lặn lội khắp mọi ngả 
đường của huyện Nghĩa Hưng, đặc biệt là khu vực thị trấn Đông Bình, để nhặt 
các hài nhi xấu số bị phá bỏ về chôn cất. 
Bà Cường vừa rót nước trà mời khách vừa tâm sự về “cơ duyên” dẫn mình đến 
cái nghiệp làm phúc này. Bà cho biết vẫn nhớ như in ngày 8-3-2002. Trên 
đường đến chợ Đông Bình để bán rau, khi đi đến cầu Đông Bình, bà Cường 
thấy có một túi ni lông màu đen, ruồi muỗi bám đen. 
 “Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là túi rác của gia đình nào đó ném ra đây. Nhưng rồi 
đi được một đoạn, tự dưng trong người tôi như có lửa đốt, cứ bồn chồn chẳng 
yên, đặc biệt là hình ảnh chiếc túi màu đen cứ như ngay trước mắt mình. Đứng 
lại suy nghĩ một lúc, tôi quyết định quay lại xem bên trong túi bóng đó chứa thứ 
gì” - bà Cường nhớ lại. 
Bà Cường bàng hoàng và đau xót khi chứng kiến một hài nhi đang thoi thóp 
thở, thân thể bị kiến bu đầy nhưng đôi mắt bé mở to nhìn bà chằm chằm như 
muốn nài nỉ, van xin. 
 “Tôi đem đứa bé về nhà, lau rửa sạch sẽ rồi đi xin sữa cho cháu bú nhưng 
cũng chỉ được ít phút sau, cháu đã tắt thở. Tôi cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của 
cháu, cứ đau đáu nhìn tôi. Nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, tôi quyết định phải làm 
một việc gì đó chứ không thể để những cảnh thai nhi bị người ta bỏ đi mà 
không hề được chôn cất”- bà Cường tâm sự. 
Cuộc sống của bà Cường chỉ trông vào gánh bán rau quả và những đồ tạp hoá ở 
khu chợ Đông Bình. Nơi đây có một số cơ sở nạo phá, hút thai nhi. Mỗi ngày 
có hàng trăm ca nạo phá thai đã diễn ra, một phần công khai còn chủ yếu là bí 
mật, cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm hài nhi bị vứt bỏ. 
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Trong câu chuyện với bà Cường, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng 
thở dài của người phụ nữ đã ở tuổi gần hết cuộc đời về những chuyện lắt léo 
nhân tình thế thái của cuộc sống. 
 Bà nói như oán trách: “Cuộc sống ngày càng phát triển thì nhiều người sống 
càng buông thả hơn. Ngày càng nhiều các cô gái đến các phòng khám ở Đông 
Bình để phá thai cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều đứa trẻ vô tội phải 
đi theo những vết kéo oan nghiệt. 
 Mỗi lần nhìn thấy thi hài của các cháu bị vứt bỏ nơi đầu đường, xó chợ tôi lại 
không thể kìm lòng, càng thương các sinh linh bé nhỏ bơ vơ chưa kịp cất tiếng 
khóc chào đời đã phải chịu thay tội vạ mà cha mẹ chúng đã gây ra. Đáng trách 
quá!”. 
Bị cười chê là… khùng! 
Gần 10 năm nay, họ đã tìm nhặt và an táng hơn 3.000 sinh linh bé bỏng. Tưởng 
chừng như chỉ có mình bà Cường đi làm công việc “kỳ khôi” là gom nhặt và an 
táng cho những linh hồn bé nhỏ nhưng bà lại gặp được người bạn cùng chí 
hướng.  
Đó là ông Vũ Văn Bao, người cùng thôn, cũng âm thầm làm công việc tạo phúc 
đức như bà. Hai con người, hai số phận nhưng họ có chung một tấm lòng nhân 
ái với những số phận bất hạnh. Họ gặp nhau rồi ngày ngày lại cùng nhau thực 
hiện một công việc chung, một ơn nghĩa để đời. 
Từ đó đến nay, ngày ngày người dân xã Nghĩa Thắng thường gặp cảnh hai 
người đều đã ở tuổi xưa nay hiếm lóc cóc trên những chiếc xe đạp cà tàng, đạp 
hàng chục cây số. Họ rong ruổi trên những nẻo đường, tìm bới trên từng bãi 
rác, thậm chí đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để… xin thi hài về chôn 
cất. 
Những hài nhi nhặt về, bà Cường cùng với ông Bao tỉ mẫn cho vào những bát 
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hương hoặc tiểu sành nhỏ. Bà Cường tâm sự: “Những ngày đầu, tôi thường bị 
người đời cười chê cho là khùng nhưng dần dần, họ hiểu nên cũng có vài người 
đi làm cùng”. 

 
 
Bà Phạm Thị Cường thắp nhang cho những hài nhi … 

Nhiều lúc bà Cường cũng nản khi có quá nhiều đứa bé bị nạo hút như vậy. 
Nhiều lúc bà định dừng công việc này nhưng lại nghĩ đến những đứa trẻ bơ vơ, 
sống không thấy mặt cha mẹ, chưa kịp chào đời đã bị bỏ rơi.  
Bà lại thấy mình không thể đứng nhìn được, phải làm việc gì sao cho có ích. 
“Vì vậy, tôi không kể gì là gian khổ, mưa nắng hay ngày đêm, lúc nào nghe tin 
ở đâu đó có thi hài bị bỏ rơi là lại tìm đến để xin về mai táng”- bà Cường cho 
biết.  
Nghĩa trang Quần Vinh trong một chiều mùa hạ, bà Cường lặng lẽ thắp những 
nén nhang thơm lên phần mộ của những hài nhi xấu số. Rồi bà nói trong tiếng 
nấc: “Các con chưa kịp chào đời đã phải trả giá cho sai lầm của những kẻ sinh 
thành nên các con. Bà thắp nén nhang thơm, mong các con được an nghỉ”. 
Bên ngôi mộ chung được xây dựng khá kiên cố và sạch sẽ, bà cho biết nó được 
một nhà hảo tâm trong TP.HCM gửi tiền ra để xây cho các cháu. “Gần chục 
năm nay, chúng tôi đã an táng cho hơn 3.000 sinh linh bé bỏng tại nơi này” - bà 
não nề. 
Nhìn những bát hương bên trên có gắn xi măng và được đánh dấu rất chi tiết, 
mà theo bà Cường mỗi bát hương đó là một đứa trẻ, tôi không khỏi chạnh lòng 
suy nghĩ. Một địa phương nhỏ như Nghĩa Hưng mà gần chục năm đã có hàng 
ngàn em bé bị bỏ rơi và chết đi khi chưa kịp chào đời! Đó quả thực là con số 
quá đau lòng. Càng thương các cháu nhỏ bao nhiêu, tôi lại càng khâm phục 
những con người như bà Cường và ông Bao bấy nhiêu. Những việc họ làm 
không chỉ mang ý nghĩa nhân ái mà đó là hành động cao cả trong cuộc chiến 
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bảo vệ quyền sống của con người, giúp chúng ta nhận ra một thực tại đau lòng, 
ngẫm về việc sống buông thả của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã để lại những 
hậu quả đau lòng. 

Cầu mong… thất nghiệp 

Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại già yếu nhưng lúc nào bà 
Cường cũng hiển hiện niềm tin cuộc sống và tình thương yêu con người. 
Tâm sự với chúng tôi, bà Cường không mong ước điều gì ngoài việc mình 
được… thất nghiệp. Bà mong sẽ không còn phải ngày ngày đi làm công việc 
thu gom xác hài nhi đầy đau đớn này nữa. 
 Tuy vậy, bà Cường vẫn khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục công việc này cho đến khi 
nào còn sức khoẻ. Tôi sẽ tiếp tục đi thu gom những hài nhi xấu số về chôn cất, 
bởi theo tâm niệm của tôi, những đứa trẻ tội nghiệp đó đã quá bất hạnh. Tôi 
quyết không để các cháu cô đơn mặc dù đã rời trần thế”.  

Chúng tôi rời nghĩa trang Quần Vinh khi mặt trời đã tắt. Nhìn những ngôi mộ 
của các sinh linh bé nhỏ, chúng tôi biết các cháu đã có giấc ngủ yên bình bởi 
các cháu được những người dù không trực tiếp sinh thành nhưng luôn làm tất 
cả để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho mình ở nơi vĩnh hằng.  
Ngày mới sẽ đến, hy vọng sẽ không còn cảnh những bào thai bị vứt bỏ nữa để 
những người như bà Cường hay ông Bao sẽ được nghỉ ngơi và xã hội sẽ không 
còn những cảnh đau lòng. 

Trăng là gì? 

 
Gia đình tôi với gia đình “hắn” là chỗ thân tình. Cách đây khoảng chục năm, 
nhân dịp tôi đến khám mắt tại bệnh viện hắn làm việc, hắn say sưa khoe với tôi 
về nguồn thu nhập hậu hĩnh kiếm thêm từ việc khám và giải phẫu mắt ngoài 
giờ của mình. Bất ngờ, tôi đặt ra một câu hỏi, chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện 
hắn say sưa: 
“ Có bao giờ ông dành thời gian ngắm trăng với vợ, con không ?" 
Đến lượt tôi bất ngờ vì câu trả lời của hắn: 
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“ Trăng là gì ? ”. 
Về nghề nghiệp, hắn là bậc cao thủ trong làng chuyên khoa mắt của Sài Gòn. 
Bệnh nhân của hắn thuộc loại “ thứ dữ ”. Hắn có nhiều mối quan hệ xã hội “có 
số, có má ”. Do vậy đồng nghiệp và Ban giám đốc bệnh viện, nơi hắn làm việc, 
nể hắn một phép. 
Tên tuổi của hắn đã giúp bệnh viện ăn nên làm ra, chuyên khoa mắt lúc nào 
cũng chật cứng người chờ đợi. Ai muốn được hắn trực tiếp khám và mổ, phải 
đăng ký trước, rất lâu. Số tiền chi ra cho những lần khám hoặc mổ đó, so với 
mặt bằng giá ở các bệnh viện khác, cao hơn rất nhiều. Thế nhưng lịch khám của 
hắn lúc nào cũng dày đặc. Người ta nói với nhau, “được bác sĩ (hắn) đụng tay 
vào thì dù mắt đang không thấy đường cũng sáng lại ”. 
Hồi còn đi học phổ thông, tôi với hắn ở chung một quận, quận nhì. Sau 1975, 
khu vực này sát nhập vào quận nhất. Tôi với hắn bằng tuổi nhau, nhưng hắn 
sanh sau tôi tám tháng, vì vậy sau này khi hắn lập gia đình và có con, hắn dạy 
tụi nhỏ gọi tôi bằng bác, bác gái. Nhưng trong giao tiếp hắn gọi tôi bằng “bà”, 
tôi gọi hắn bằng “ông” và chúng tôi xưng “tui” với nhau. 
Tôi quen hắn và vợ hắn lúc chúng tôi cùng sinh hoạt trong Ban liên lạc học sinh 
cùng lớp, hắn làm trưởng ban, tôi làm phó ban, vợ hắn (lúc bấy giờ nó chưa 
quen) là một trong những thành viên. Sáng thứ bảy nào Ban liên lạc của chúng 
tôi cũng gặp nhau tại một nhà hàng cà phê trên đường Điện Biên Phủ, quận ba. 
Chủ nhà hàng này cũng là thành viên trong Ban liên lạc, nhờ vậy chúng tôi ăn 
uống ít khi phải trả tiền, nếu trả cũng chỉ là tượng trưng. 
Cô gái (mà sau này là vợ hắn) đẹp một cách mong manh, vì vậy chúng tôi đặt 
tên là “cô gái mong manh”. Cô là con gái duy nhất của một gia đình công chức 
thường thường bậc trung, nhà ở quận nhất. Cô gái hay đi họp Ban liên lạc bằng 
cách ngồi trên chiếc xích lô đạp cho người ta chở, thân mình lúc nào cũng diện 
bộ áo dài lụa màu nhạt, lung linh như mây khói (cho tăng thêm phần mong 
manh ?). 
Gái Sài Gòn chúng tôi có thói quen đi lại trên chiếc xích lô (5 năm sau 
30/4/1975 vẫn giữ thói quen này). Khi ngồi trên xe chúng tôi chú ý giữ cho 
người thẳng bằng cách lưng không tựa vào thành ghế, tóc buông xõa và tay 
không giữ tà áo, cố ý để gió luồn vào thổi tung bay. Hình ảnh ấy góp phần làm 
phố xá mỹ miều. Tại sao gái Sài Gòn không đi bộ hoặc đạp xe đi học như quý 
cô nương khác trên cả nước? Có lẽ do diện tích Sài Gòn rộng, đi bộ không tới, 
đi xe đạp ngại mỏi chân. Nhưng còn một lý do tế nhị khác mà chỉ có gái Sài 
Gòn mới hiểu, ngồi xe xích lô cho người ta chở mới là tiểu thư chính hiệu ! 
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Hắn là con của ông bà chủ hãng xuất nhập khẩu. Nhà hắn có ba anh em trai, cả 
ba học cùng trường với chúng tôi, chỉ có lớp là khác. Khi đi học, ba anh em hắn 
có tài xế đưa đón, học xong là về nhà, không la cà phố xá. Những lần hắn tổ 
chức sinh nhật mời Ban liên lạc tới nhà, tôi thấy gia đình hắn, nhất là bà má, nề 
nếp qui củ lắm. Trong lớp, chúng tôi bầu hắn làm lớp trưởng vì hắn uy tín, học 
giỏi và tác phong nghiêm túc. Trong sinh hoạt tập thể hắn luôn là ngọn cờ dẫn 
dắt chúng tôi. Về ngoại hình thì khỏi chê, chúng tôi hay gọi hắn là “Alain 
Delon” (tài tử lừng danh của Pháp thời 1950-1980) nhưng nếu muốn hắn nổi 
sung thì thêm chữ “beng” (A len đờ lông beng) đằng sau nữa. Nhiều tiểu thư 
nhà giàu đạt danh hiệu hoa khôi trường này trường khác mết hắn lắm, nhưng 
hắn chẳng thèm để ý đến cô nào. 
Tới giờ tôi cũng không sao nhớ ra, bằng cách nào cô gái mong manh “lọt” được 
vào Ban liên lạc của lớp, nơi quy tụ những người “xuất chúng”. Về sắc diện, 
hình thức, học lực, tài vặt, thành phần xã hội, so với những tiểu thư trong 
trường, cô thuộc loại trung bình. Về công việc tập thể, Ban liên lạc giao cô phụ 
trách, cô thực hiện lúc được, lúc không. Nói chung, ngoài cái khoản mong 
manh làm người ta động lòng, còn thì cô chẳng tạo được một dấu ấn gì cho Ban 
liên lạc ghi nhớ sự hiện diện của cô. Thế mà đùng một cái chúng tôi thấy cô gái 
không đi họp bằng xe xích lô nữa mà ngồi trên chiếc xe Vespa Sprint màu xanh 
da trời, loại 150 phân khối do hắn chở. Thời đó, chỉ có công tử nhà giàu mới 
sắm nổi chiếc xe hách xì xằng như vậy. 
Chẳng bao lâu sau Ban liên lạc nhận được thiệp hồng. Ngày hai người cưới 
nhau tôi thấy hạnh phúc đầy tràn trong mắt tân lang và giai nhân. Khách tới dự 
tiệc cưới chúc vợ chồng hắn trăm năm hạnh phúc; tôi nghĩ, phải chúc ngàn năm 
hạnh phúc mới xứng. Thế mà, chỉ hơn hai mươi năm sau đó, vợ chồng hắn rẽ 
thúy chia uyên. 
Lần gặp khoảng chục năm trước, mặc cho bệnh nhân chờ, hắn luôn miệng kể lể 
với tôi, đã có với cô gái mong manh hai mặt con, một trai một gái, cả hai theo 
nghề của cha, học chuyên khoa mắt bên Mỹ. Hắn nói : 
“Tụi nhỏ đứa nào cũng đẹp, học giỏi, thông minh, tụi Tây mết lắm, giống tui 
ngày xưa vậy ”; nói xong hắn cười sang sảng. Tôi hỏi: 
“Cuộc sống của ông bây giờ thế nào ?”. 
Chỉ chờ có vậy hắn huyên thuyên: 
“Sáng trước khi tới bệnh viện (Nhà nước), tui mổ hai ca, nếu mổ một con mắt 
thì hai mươi triệu, nếu mổ hai con mắt thì bốn mươi triệu, sau đó mới đi làm; 
trưa, tui tranh thủ làm một hoặc hai ca nữa; chiều, khám bệnh ngoài giờ ở 
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dưỡng đường do tui làm chủ, đến tối mịt mới về nhà ”. 
Còn bà xã thì sao ? Tôi hỏi tiếp, hắn trả lời: 
“Tui xây cho bà ba cái dưỡng đường, mổ xong, tui chuyển cho bả chăm sóc. 
Chưa kể tiền thuốc, khám sau mổ, chỉ tiền phòng không thôi bà cũng thu được 
năm triệu một người / ngày. Bả bây giờ trẻ, đẹp hơn xưa. Đó là nhờ tui cưng 
như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi ngày bà chỉ có việc ngồi trên chiếc 
xe đời mới nhất (xe cũ tui thay liền) cho tài xế lái đi từ dưỡng đường này qua 
dưỡng đường khác, xem sổ sách, thu tiền, là hết việc. Chung quanh bả lúc nào 
cũng có hàng chục người hầu hạ, sung sướng như bà hoàng ”. 
Đúng đoạn hào hứng này tôi hỏi hắn “chuyện ngắm trăng”. Và tôi nhận được 
câu hỏi lại của hắn “Trăng là gì ?”, kèm theo một nụ cười ngạo nghễ. 
Hôm rồi cửa sổ tâm hồn của tôi lại trở chứng, nhìn xa bị mờ, nhìn gần mờ hơn 
nhìn xa. Thấy vậy, bạn bè người khuyên đi mổ, người can ngăn. Tôi chợt nhớ 
đến hắn, liền đến gặp, tôi cần ở hắn một lời khuyên. 
Lần gặp lại này, nếu hắn không chủ động chào tôi trước, tôi sẽ không nhận ra. 
Trước mắt tôi là ông bác sĩ già khọm, tóc bạc trắng, mặt buồn rười rượi, nước 
da tối sạm. Đâu mất rồi một ông bạn có gương mặt phơi phới, hình thức lịch 
lãm và nụ cười ngạo nghễ ? 
Thấy vậy tôi quên mất mục đích đến là để khám mắt, vội hỏi: 
“Làm ăn thất bát hả ?”. 
Hắn im lặng rất lâu rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu tôi hỏi: 
“Cô gái mong manh đã bỏ tôi đi lấy chồng khác rồi ! Bỏ vội vã đến nỗi không 
thèm chia gia tài bà ạ ”. 
Tôi giật mình: “Bỏ luôn ba cái dưỡng đường to đùng sao ?”. 
Hắn nghẹn ngào: “Ừ, bỏ luôn, thế mới điên”. 
Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cầm tay hắn, im lặng. Hắn bắt đầu chia sẻ: 
“Bà có nhớ cái thằng cù lần trong lớp mình không ? Cái thằng hâm hâm đi học 
bằng chiếc Mô bi lết (Mobylette) cà tàng, con của ông già sửa xe đầu đường 
gần trường tụi mình học đó ”. 
Hắn nói tiếp, mắt hắn như có nước: “Thằng đó coi vậy mà học giỏi, tụi mình 
không nhằm gì với nó đâu, bây giờ nó làm giáo sư của một số trường Đại học. 
Nghe nói, tình duyên nó trục trặc sao đó ( không chừng hồi nhỏ nó thương 
thầm vợ tui à nghen ) nó ở vậy luôn cho đến giờ. Hôm rồi làm thủ tục ly dị với 
tui xong, bả kết hôn với nó liền. Thằng đó nghèo rớt mồng tơi, lương thầy giáo 
nuôi bả gì nổi. Hiện nay bả phải nhận may quần áo thêm cho khách, hai người 
mới đủ sống. Vậy mà gặp lại tui mặt bả tươi rói, chưa bao giờ ở với tui mà mặt 
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bả tươi rói như vậy”. 
Rồi hắn nói, như nói với chính mình: “Đàn bà nhiều người kỳ cục lắm, chồng 
cung phụng cho đủ thứ, nuông chìu hết mực mà vẫn đành lòng bỏ đi lấy người 
không bằng một góc của chồng mình. Thật không thể hiểu nổi…”. 
Chờ hắn vơi bớt nỗi ấm ức tôi hỏi thăm hai đứa nhỏ. Tôi nghe từ hắn một giọng 
thiểu não hơn: 
“Tưởng hai đứa nối nghiệp cha, ngờ đâu, từ lâu tụi nó đã chuyển qua học nghề 
khác, đứa học thiết kế thời trang, đứa học phóng viên báo chí. Đã thế tui gọi 
về để giao tài sản mà chẳng đứa nào chịu về. Tụi nó nói “ Ba mê tài sản hơn má 
và chúng con thì ba cứ giữ lấy ”. 
Tôi động lòng thương cảm, hỏi: “Bây giờ ông sống như thế nào ?”. 
Hắn nói, “Tui ở luôn trong bệnh viện, về nhà ở một mình, buồn lắm ”. 
Không thể không hỏi thêm: “Thế căn nhà lớn ở quận nhất và ba cái dưỡng 
đường ai ở, ai trông coi ?”. 
Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Lâu lắm rồi tui chẳng ghé về nhà, còn ba 
cái dưỡng đường đang treo bảng bán hoặc cho thuê ”. 
Thói quen nghề nghiệp, tôi đánh giá: “Ba cái dưỡng đường đó, bán cũng bộn 
tiền ông ạ ”. 
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, mắt hắn sâu thăm thẳm: “Của đó vô thường lắm, không 
có thật đâu bà ”. 
Giá mà, mười năm trước hắn nhận ra sự vô thường đó thì đoạn kết của đời hắn 
đâu đến nỗi buồn như bây giờ ? 
Tự nhiên tôi nhớ gương mặt phơi phới với nụ cười ngạo nghễ khi hắn hỏi 
ngược lại tôi “Trăng là gì ?”. 
Trăng là gì ư ? 
Trăng là ly nước mát của vợ trao tận tay mà hắn quên uống. 
Trăng là cái bình hoa vợ chăm chút cắm mong chồng để mắt tới, thế mà hắn 
đành lòng không màng. 
Trăng là tiếng cười reo của hai đứa con đón hắn sau những giờ làm việc nhưng 
vì mệt, hắn đã cằn nhằn, quạu quọ. 
Trăng là những bữa cơm nóng mà khi hắn về thì đã nguội lạnh, rồi cả nhà nhịn 
ăn theo hắn. 
Trăng còn là cái nắm tay âu yếm mà từ rất lâu hắn quên trao cho vợ. 
Trăng còn là những đêm vì sợ con lạnh, hắn rón rén bước qua phòng kéo mền 
đắp cho con mà sau này vì mệt mỏi, ngủ vùi, hắn quên. 
Trăng còn là tất cả những mây và gió, những hương và hoa trong cuộc sống mà 
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do tâm không an, thân không lạc cho nên hắn không thể cảm nhận được. 
Trăng là gì nữa ?  
Là người vợ đã bỏ chồng giàu đi lấy chồng nghèo; là những đứa con thà kiếm 
tiền từ sức lao động và trí tuệ của mình chớ không nhận tài sản của người cha 
để lại 
Trăng còn là kết cục của đời hắn, bỏ mặc căn nhà lớn ở quận Nhất và đóng cửa 
ba cái dưỡng đường to đùng vào ở trong bệnh viện vì, ở một mình buồn lắm. 
Những người chồng bận rộn ơi, nhớ dành thời gian ngắm trăng với vợ và con, 
đừng để trăng lặn mất, rồi tiếc như hắn, bạn của tôi. 
Tạ Thị Ngọc Thảo. 
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Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 
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