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Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
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Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
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HAPPY FATHER’S DAY 
 

 
 

Chúc Mừng các nguời cha nhân Ngày Hiền 
Phụ: 
AN VUI & HẠNH PHÚC TRONG MÁI ẤM GIA 
ĐÌNH. 
Cầu chúc các người cha: 
_ có một cái đầu cao hơn mọi người trong 
nhà để nhìn xa trông rộng. 
_ có một đôi vai vững chắc để gánh vác gia 
đình và là điểm tựa tinh thần cho vợ con. 
_ có một trái tim thật lớn để yêu thương, 
quảng đại, bao dung và nhẫn nại. 
_ đặc biệt có một ĐỨC TIN sắt son để cho 
con cái noi theo. 
 



 2

TIN MỪNG CN LỄ CHÚA BA NGÔI 
 

 

Ga 3, 16-18 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến 
nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không 
phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của 
Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người 
mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì 
đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

THIÊN CHÚA BA NGÔI 

Có một vị ẩn sĩ, vào sa mạc tìm đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa. 
Nhưng sau một thời gian dài, ông cảm thấy dường như Chúa không còn yêu 
thương mình nữa, vì ông thấy mình buồn chán thất vọng. 
 
Qua bao nhiêu cố gắng nhưng không thể nào tìm được sự an bình thư thái. Ông 
ngỡ rằng Chúa đã rời xa mình nên ông mới gặp tình trạng như thế. Ông lang 
thang buồn chán. Bỗng có tiếng gọi, ông biết đó là tiếng của Chúa, ông lên 
tiếng gắt gỏng trả lời: "Chúa đã bỏ con, tại sao còn gọi con làm gì?". Chúa nhỏ 
nhẹ trả lời :"Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn lại đoạn đường con đã đi, con thấy 
được điều gì?". Ông vội nhìn lại phía sau và nhìn thấy, không phải chỉ có hai 
dấu chân của ông in trên cát, nhưng bên cạnh còn có những dấu chân của một 
người khác, đi theo từng bước chân của ông. Chúa bảo ông: "Đấy là những dấu 
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chân của Ta luôn theo sát bên con. " Ông vui mừng bước đi với tâm hồn phấn 
khởi. 
 
Đến trưa, mặt trời chiếu những tia nắng nóng như thiêu đốt, ông mệt lã người, 
ông vội nhìn ra sau, thì hỡi ôi ! chỉ còn có những bước chân mệt mỏi của ông 
kéo lê lết trên đường. Ông vội la lên: "Đó Ngài lại bỏ con nữa rồi, nên con mới 
mệt lã như thế nầy". Chúa lên tiếng vỗ về và giải thích cho ông: "Ta đâu có bỏ 
con, con hãy nhìn kỹ xem, những dấu chân đó là những dấu chân của Ta chứ 
đâu phải của con, vì Ta đã bế con trên đôi tay của Ta". 
 
Vị ẩn sĩ nhìn lại, quỳ gối xuống và tạ ơn Chúa. Ông tiếp tục cuộc hành trình 
của mình, và từ đó không còn kêu trách Chúa nữa. Ông đã nhận ra rằng: Thiên 
Chúa luôn ở bên cạnh ông từng giây từng phút và luôn nâng đỡ từng bước chân 
của ông. Và ông nhớ lại lời hứa của Chúa: “Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho 
đến tận thế." (Mt.28:20) 
 
Trong suốt hành trình rao giảng và làm chứng về Tin Mừng, các Tông Đồ đã 
cảm nhận được những gì mà Thầy đã hứa. Trong lúc thi hành sứ mạng được 
trao phó, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, các Ngài luôn thấy Người Thầy 
kính yêu của mình vẫn hiện diện và không bao giờ rời xa. Lời hứa của Thầy 
năm xưa không đi vào dĩ vãng, nhưng vẫn còn sống động và vang vọng cho đến 
ngày nay. Bạn và tôi, chúng ta có cảm nhận được lời hứa của Ngài không ? 
Nếu bạn đi khắp cùng trời đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa. Nếu 
bạn đi thẳng vào cung lòng của mình, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa. 
 
Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người không 
thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có những 
thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc. Ai có thể giúp ta thấy được khuôn mặt thật 
của Thiên Chúa? Ai sẽ chỉ cho ta con đường để gặp gỡ Ngài? Phải là Ðấng ở 
nơi cung lòng Thiên Chúa, Ðấng ấy chính là Ðức Giêsu, là Ngôi Lời nhập 
thể. Nhờ Ðức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được vén mở, nhờ 
Ngài mà chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, 
Con và Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một Thiên Chúa. 
 
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài duy nhất nhưng không đơn độc. "Ta và Cha là 
một" (Ga.14:10). "Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta" (Ga.16:15). Tình yêu 
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khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần. Trong niềm hạnh phúc sung mãn, 
Ba Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và muốn đưa con người 
đi vào hiệp thông với Thiên Chúa. "Ðến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong 
Chúa Thánh Thần": đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu. 
 
Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta. "Ai yêu mến Thầy 
thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và cư 
ngụ nơi người ấy" (Ga.14:23). "Cha sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ 
khác để Ngài ở với các con luôn mãi" (Ga.14:16). 
 
Chúng ta cần hiểu rõ mối tương quan của từng Ngôi: Chúa Cha, Ðấng hằng làm 
việc để duy trì vũ trụ và con người. Chúa Con, Ðấng cứu chuộc nhân loại bằng 
hy sinh mạng sống của chính mình. Chúa Thánh Thần, Ðấng thánh hoá và dẫn 
dắt Giáo Hội. 
 
Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là ở lại trong 
Tình Yêu vì "Ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở 
lại trong người ấy" (1Ga.4:16). 
 
Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mỗi ngày chúng ta làm dấu Thánh Giá nhiều 
lần trên thân xác "Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." 
Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới 
chúng ta đang sống. Chúng ta đã được chịu Phép Rửa nhân danh Thiên Chúa 
Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho người anh em thân cận với ta vẫn còn là 
ước mơ mà Ðức Giêsu đã và đang chờ đợi ta thực hiện. 
 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi! Xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con, để 
chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Amen 

R. Veritas 

 
SỐNG ĐẠO 

Giáo Dục Thế Nào Kết Quả Thế Ấy. 
 
Chuyện kể về một người chuyên nuôi cá cảnh. Một hôm, trong kỳ hè, khi đang 
dạo chơi trước các quầy hàng dọc theo bờ biển, anh thấy một con cá ngũ sắc 
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tuyệt đẹp trong một chậu thủy tinh ở quầy. Đó là một con cá nước mặn xinh 
xắn mà anh chưa từng thấy, anh quyết định mua về. Về đến nhà, anh ra sức 
chăm sóc nó và áp dụng những phương pháp tốt nhất của một nhà chuyên môn. 
Trước hết, anh đặt cá vào chậu nước mặn, cá lội tung tăng trong môi trường 
quen thuộc. Thế nhưng, một tuần sau, với sáng kiến, anh thêm vào một ít nước 
ngọt, mỗi ngày một ít. Cứ thế, anh tăng dần nước ngọt cho đến khi chú cá quen 
hẳn với môi trường mới. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục luyện cá. Mỗi ngày, 
anh bắt đầu đổ vào chậu một ít bùn, và cứ thế, sau nhiều tháng, lượng bùn được 
tăng lên cho đến khi con cá quen hẳn với việc ngày ngày nằm trên mặt bùn đớp 
mồi như một loài bò sát. Chưa hết, anh tập cho cá ra khỏi chậu và lẽo đẽo theo 
anh như một con cún cưng. Anh đã thành công, vì mỗi lần anh đi đâu, con cá 
màu ngoan ngoãn theo sau. Cho đến một ngày kia, chuyện đã xảy ra khi anh có 
việc sang nhà bạn, có chú cá cùng đi. Lúc trở về, trời đổ mưa, anh phải chạy 
thật nhanh và quên mất chú cá. Sực nhớ, anh quay lại tìm, nhưng chẳng thấy 
đâu cho đến khi gặp một vũng nước trên đường, thì hỡi ôi, chú cá yêu quý của 
anh nằm chết trong đó vì nó không biết bơi. 
 
Câu chuyện khiến chúng ta rùng mình sởn ốc khi nhớ đến trách nhiệm và bổn 
phận của một người làm cha làm mẹ trong việc giáo dục và làm gương sáng 
cho con cái. Vì “nửa cuộc đời còn lại của một con người được hình thành từ 
những thói quen có được từ nửa cuộc đời trước đó”. Thói quen cầu nguyện, 
thói quen đạo đức, thói quen lễ phép, thói quen dùng thời giờ, thói quen học 
hành, thói quen dùng tiền…, nghĩa là giáo dục thế nào, kết quả thể ấy. 
Muốn được như thế, gia đình chúng ta phải là một gia đình mà Thiên Chúa phải 
chiếm địa vị tối thượng tuyệt đối trong bậc thang các giá trị. “Không ai hơn 
Chúa, không chi bằng Chúa, Chúa trên hết, Chúa trước hết”. Bởi lẽ, gia đình 
được dựng xây và phát xuất từ gia đình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. 
Nếu Thiên Chúa không chiếm địa vị độc tôn tối thượng, mọi trật tự sẽ đảo lộn. 
Có Chúa, gia đình sẽ là một gia đình cầu nguyện. Nhưng để trở nên một gia 
đình cầu nguyện, để nuôi dưỡng đời sống đức tin, phải lưu ý đến ba hình thức 
cầu nguyện: 
 
1. Trước hết là hình thức cầu nguyện riêng tư, cá nhân. Mỗi người trong gia 
đình cầu nguyện riêng với Chúa. Đời sống đức tin phải được đặt nền tảng trên 
việc trải nghiệm cá nhân với Chúa. Một trong những món quà quý báu nhất mà 
cha mẹ có thể ban tặng cho con cái là tập tành dạy dỗ và làm cho chúng biết 
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yêu thích cùng thưởng thức những giây phút cầu nguyện một mình. Không 
cách nào để thực hiện điều đó tốt hơn là dùng chính những gương sáng cầu 
nguyện của mình. 
 
2. Hình thức thứ hai của việc cầu nguyện trong gia đình là cầu nguyện chung: 
kinh nguyện gia đình. Kinh nghiệm cho thấy, các gia đình bỏ kinh, bỏ cơm 
chung… là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt. Có hình ảnh nào dễ thương hơn khi 
mọi người được lắng nghe Lời Chúa trong những giây phút này. Hãy để Chúa 
Thánh Thần dạy dỗ mỗi khi đêm về nhiều hơn thay vì cả nhà ngồi chầu trước 
con quái vật một mắt để nghe con người dạy bảo. 
 
Thống Tướng Douglas MacArthur, Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ 
Quân Đội Philippines thập niên 1930, người đã để lại một câu nói bất hủ: “In 
war, there is no substitute for victory“, “Trong chiến tranh, không có gì thay 
thế được chiến thắng”. Vậy mà trong tiểu sử của ông còn có một câu nói bất hủ 
hơn: “Tôi là một quân nhân chuyên nghiệp, tôi hãnh diện về điều ấy. Nhưng tôi 
còn hãnh diện hơn, hãnh diện hơn rất nhiều vì được làm một người cha…và 
niềm hy vọng của tôi là: Khi tôi đã về bên kia thế giới, thì con tôi vẫn nhớ đến 
tôi không phải với những hình ảnh ở trận chiến mà là những hình ảnh ở nhà tôi, 
khi tôi cùng đọc với nó những lời kinh thường đọc hằng ngày: “Lạy Cha chúng 
con ở trên trời…”. 
 
3. Cuối cùng, cầu nguyện với cộng đoàn, Nhà Thờ phải là ngôi nhà thứ hai của 
mỗi gia đình. Ở đó, cùng với cộng đoàn, mỗi người thờ phượng và tạ ơn Thiên 
Chúa, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và các Bí Tích cùng những sinh hoạt 
không thể thiếu khác với cộng đoàn dân Chúa. 
 
Ngày Father’s Day hôm nay là dịp để chúng ta tự vấn về việc cầu nguyện trong 
gia đình của mình. Cầu nguyện có phải là một phần sống chết của gia đình tôi 
không? Cụ thể hơn là chúng ta – cha mẹ, con trai, con gái – đã góp phần và làm 
gương sáng vào đời sống cầu nguyện trong gia đình thế nào? 
Để kết thúc, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện với Nguyên Soái Douglas 
McArthur khi ông đang ở chiến trường Philippines trong những ngày mở đầu 
cuộc chiến Thái Bình Dương. 
“Lạy Cha, xin ban cho đứa con của con đủ sức mạnh để biết được lúc nào nó 
yếu đuối, đủ dũng cảm để đối diện với chính mình khi nó cảm thấy sợ hãi… 
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Xin đừng để cho đứa con của con chỉ biết ước muốn mà không dám hành 
động… Xin đừng để nó đi vào con đường dễ dãi tiện nghi, nhưng hãy hướng 
dẫn nó đi vào con đường bắt buộc nó phải cố gắng vượt qua những khó khăn 
thử thách. 
Xin hãy tập cho nó đứng vững trong bão tố, nhưng lại biết thông cảm với 
những ai gục ngã. 
Xin hãy ban cho đứa con của con có một trái tim trong sạch, có một mục đích 
cao cả, biết tự chủ lấy mình trước khi muốn làm chủ người khác, biết lo lắng 
cho tương lai mà không bao giờ quên quá khứ. 
Và khi Chúa đã ban cho nó tất cả những điều ấy, xin cũng hãy ban cho nó có đủ 
tính hài hước để có thể luôn nghiêm nghị nhưng không bao giờ nghiêm nghị 
một cách quá đáng. 
Như vậy, là cha nó, con dám tự nhủ rằng, con đã không sống một cách vô ích”. 
Ngày Father’s Day hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ luôn 
ý thức tầm quan trọng của việc hình thành những chiếc khuôn giáo dục nhân 
cách, đạo đức cho con cái. Xin cho mọi thành phần trong gia đình luôn biết làm 
gương sáng cho nhau, gương sáng cầu nguyện, gương sáng yêu thương quên 
mình. Ở đó, tình yêu, chứng tá hùng hồn nhất của Tin Mừng luôn được hâm 
nóng và toả sáng cho mọi người chung quanh. 
 

Lm. Minh Anh (Gp. Huế) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Số người công giáo Nam Hàn gia tăng 

Seoul, Nam Hàn [Asianews 13/6/2011] - Mặc dù mức sinh xuất giảm, con số 
tín hữu công giáo Nam Hàn vẫn gia tăng. 

Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Nam hàn, số tín hữu công giáo tại nước 
này vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2010, có thêm 140,644 người được rửa tội. So 
với những năm trước, con số này có phần sút giảm. Tính cho tới ngày 21 tháng 
12 năm 2010, tổng số người công giáo Nam Hàn là 5 triệu 202 ngàn 589 người, 
tức chiếm khỏang 10 phần trăm dân số. 

Ðức cha Peter Kang U il, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng ngài 
rất hài lòng với con số này. Tuy nhiên, ngài thúc đẩy mọi người công giáo Nam 
Hàn hãy nỗ lực nhiều hơn để quảng bá sứ điệp Tin Mừng. 
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Trong 10 năm vừa qua, đã có trên 900 ngàn người được rửa tội, tức 23 phần 
trăm hơn thập niên trước. 

Năm nay (2011), số người công giáo chỉ tăng 1.7 phần trăm. 

Hai giáo phận lớn nhứt tại Nam Hàn là Seoul với gần một triệu rưởi tín hữu và 
Daegu với khỏang gần nửa triệu người. 

Số linh mục trên toàn quốc Nam Hàn là 4,522 vị. 

 

Anh quốc: Cha của 9 người con sắp được truyền 
chức linh mục Công giáo 
 
TTCG (Plymouth, Anh quốc, CNA/EWTN News) – 
Hiếm có linh mục Công giáo có vợ và 9 người con 
hiện diện vào ngày lễ truyền chức của họ; nhưng 
đây đúng là biến cố mà Phó tế Ian Hellyer đang chờ 
đợi vào thứ sáu tuần tới. 

"Hiện tôi đang trải qua một cảm giác vừa bình an 
vừa phấn khích - đôi khi cũng có lúc lo sợ", đây là 
lời tâm sự của một người đàn ông 44 tuổi ở Devon, 

nước Anh, người từng là mục sư Anh giáo coi sóc 5 giáo xứ vùng nông thôn 
cho đến vài tháng gần đây.  

"Hơn 10 năm qua, mặc dù tôi càng cảm thấy không được thoải mái trong Giáo 
hội Anh giáo và tôi ngày càng thắc mắc về những quyết định và hướng đi mà 
Giáo hội Anh giáo đang thực hiện", vị linh mục tương lai nói với CNA hôm 9-
6. 
Ngay trước Mùa Chay năm nay, mục sư Hellyer đã thông báo cho giáo dân 
thuộc giáo xứ Anh giáo của mình rằng mục sư sẽ rời nhiệm sở để trở thành một 
người Công giáo. "Họ hơi bị sốc, không phải vì Giám mục Anh giáo của tôi 
không cho phép tôi thông báo cho họ biết trước về điều này". 
Hellyer, là 1 trong số 68 cựu mục sư Anh giáo, sẽ được truyền chức linh mục 
trong tháng này và gia nhập Giáo hạt tòng nhân tại Giáo xứ Đức Mẹ của 
Walsingham thuộc Giáo hội Công giáo. Chương trình Giáo hạt tòng nhân do 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thành lập vào đầu năm nay như là "Ngôi nhà 
Rôma" dành riêng cho những tín hữu Anh giáo chuyển qua Giáo hội Công 

Phó tế Ian Hellyer (bên 
phải, áo đen) cùng với vợ 
và một số người con của 
họ 



 9

giáo. 
"Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe thông báo về Giáo hạt tòng nhân này, ngạc 
nhiên về sự rộng lượng và tôn trọng của chương trình đối với truyền thống thực 
sự của tín hữu Anh giáo. Sự việc hoàn toàn bất ngờ. Vì thế, tôi tự nhủ, “tại sao 
tôi lại không thể đáp lại sự kỳ vọng đó?” 

Đối với mục sự Hellyer, quyết định này đáng giá hơn một sự thay đổi đơn 
thuần về mặt tôn giáo. Nó cũng có nghĩa là từ bỏ tiền lương, một ngôi nhà và 
một chương trình trợ cấp. Sự hy sinh của việc chuyển đổi được thể hiện rõ ràng 
hơn khi Hellyer là cha của 9 người con: 1 bé gái mới 3 tháng tuổi, 4 con gái lớn 
và 4 cậu con trai. 

"Vợ tôi là Margaret đã luôn ủng hộ tôi. Bà ấy luôn nói rằng nếu đây là ý định 
của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa chăm sóc. Thái độ đó đã làm nhiều bạn bè 
của bà hết sức ngạc nhiên. Họ nói với bà rằng họ không thể can đảm như thế. 
Nhưng Margaret là một phụ nữ có niềm tin mạnh mẽ". 

Các bài báo mới đây tại Vương quốc Anh cho biết một số giám mục Công giáo 
nước Anh đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc đón tiếp các giáo sĩ thuộc giáo hạt 
tòng nhân. Tuy nhiên, Hellyer nói mình nhận được thái độ rộng lượng từ các 
giám mục Công giáo cũng như các cựu bề trên Anh giáo. 
"Giáo hội Anh giáo cho phép chúng tôi ở lại trong nhà xứ cho đến cuối tháng 8. 
Ngay lúc này, chúng tôi cũng đang xem xét việc chuyển đến một nhà xứ Công 
giáo ở Plymouth. Hy vọng nó có thể đáp ứng được cho nhu cầu của chúng tôi - 
nhiều nhà xứ không được dự tính xây dựng dành cho 9 đứa con". 
Thật thú vị, tất cả các con của mục sư Hellyer đã được nuôi dạy theo tinh thần 
Công giáo vì vợ ông là một tín hữu Công giáo. 
"Vì thế, trong phạm vị gia đình, tôi mong muốn có sự hiệp nhất với các con của 
tôi, để chúng tôi có thể cùng nhau quây quần xung quanh một bàn thờ vào mỗi 
Chúa Nhật", mục sư Hellyer nói. Bằng nhiều cách khác nhau, dường như gia 
đình của ông cũng đã giúp ông đi đến quyết định này. 
"Tôi nhớ một vài tháng trước trong một bữa ăn trưa Chúa Nhật, một ý nghĩ 
chợt đến với đứa con gái thứ hai của tôi, Theresa, rằng có một số linh mục có 
gia đình trong Giáo hội Công giáo. Con bé quay sang phía tôi một lúc rồi nói: 
“Ba ơi, tại sao ba không làm điều đó?” 

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Anh quốc vào tháng 9 
năm ngoái cũng đóng vai trò phần nào trong câu chuyện chuyển sang Công 
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giáo của mục sư Hellyer, nhất là vào dịp lễ Phong Chân phước cho Đức Hồng y 
John Henry Newman. 

"Tôi và Margaret đều dự lễ Phong Chân phước cho Đức Hồng y John Henry 
Newman tại Birmingham vào sáng Chúa Nhật hôm đó. Cả hai chúng tôi thật sự 
nhận thức rằng cuộc hành trình mà Chân phước John Henry đã thực hiện cũng 
là con đường mà Chúa đang hướng dẫn chúng tôi. 

 Vào thứ sáu tuần sau, ngày 17-6, mục sư Hellyer sẽ được truyền chức linh mục 
Công giáo tại Nhà thờ Chính toà Plymouth. Hellyer nói mình không biết sẽ 
được giao phó công việc gì sau lễ truyền chức linh mục, nhưng có lẽ là được 
giao nhiệm vụ tại Giáo hạt tòng nhân và cả giáo hạt sở tại, có thể là làm tuyên 
uý tại trường học hoặc bệnh viện. 

 "Tôi nghĩ rằng giáo hạt tòng nhân mới mẻ này là một phần quan trọng trong 
công cuộc 'truyền bá Tin Mừng mới' cho thế giới phương Tây như Đức Chân 
phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đề ra. Tôi nghĩ rằng Giáo hội Công Giáo 
đang làm sống lại nhu cầu cần thiết phải đến với dân chúng và tái truyền bá Tin 
Mừng theo đường lối thích hợp nhất trong thời đại chúng ta". 

Qua sự kiện rời khỏi Anh giáo, Hellyer đang nhận được những lời cầu chúc tốt 
đẹp từ phía các giáo dân Anh giáo ở giáo xứ cũ của mình, nhiều giáo dân "đang 
theo dõi một cách hết sức tỉ mỉ điều đang diễn ra”, bao gồm cả việc quan tâm 
đến trang blog trực tuyến của mục sư, trên đó Hellyer đang nói đến câu chuyện 
chuyển đổi của mình. 

"Công việc của chúng tôi hoàn toàn mang tính truyền giáo", vị linh mục tương 
lai nói. "Và đó là sứ vụ mà tôi cảm thấy phấn khích nhất!" 

Một nữ tu 90 tuổi đấu 
tranh làm sáng tỏ danh tính 
Đức Giáo hoàng Piô XII 

TTCG(Rome,8-
62011,CNA/EWTN News) – 
Dù đã 90 tuổi vào năm tới, 
nhưng Sr. Margherita 
Marchione thuộc dòng 
Religious Teacher Filippini ở 

 
Sr. Marchione chụp hình trước ảnh ĐGH Piô XII 
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bang New Jersey, Hoa Kỳ, vẫn còn công việc khá quan trọng để thực hiện, đó 
là làm sáng tỏ danh tính Đức Giáo hoàng Piô XII trong thời kỳ chiến tranh, và 
mong ước nhìn thấy ngài được phong chân phước. 
“Tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng để đảm bảo rằng điều này xảy ra vì không ai 
đáng được điều này hơn ngài”, Sr. Marchione nói với CNA hôm 7-6, nhân 
chuyến đến Rôma. 
 
Sr. Marchione đến Rôma để thuyết trình trong một hội nghị về Đức Giáo hoàng 
Piô XII, do Thượng viện Ý tổ chức. Đức Giáo hoàng Piô XII lên ngai giáo 
hoàng trong thời Thế chiến II. Những người chỉ trích ngài cáo buộc là ngài đã 
không can dự vào việc chống lại cuộc thảm sát người Do Thái của Đức quốc 
xã. Sr. Marchione nói điều cáo buộc đó là vô lý. “Một sử gia người Ý, ông 
Enzo De Felice, nói rằng ít nhất 5.000 người Do Thái được cứu sống nhờ 
những nỗ lực của Đức Giáo hoàng Piô XII”, sơ nói. “Và làm thế nào mà ngài 
đã thực hiện được điều đó? Ngài đã yêu cầu tất cả các tu viện ở Rôma mở cửa 
tiếp đón người Do Thái bị Đức quốc xã đàn áp và cho họ tá túc trong tu viện”, 
Sr. Marchione phát biểu. 
 
Sr. Marchione đã được gặp Đức Giáo hoàng Piô XII hồi năm 1957. Dù vậy, 
việc đấu tranh của sơ nhằm làm sáng tỏ danh tính của ĐGH đã không được 
thực hiện cho đến khi sơ có dịp đến Rôma cách đây 16 năm. 
“Vâng, tôi đến đây vào năm 1995 và tôi đã nghe những câu chuyện từ các chị 
em đã thực sự sống vào thời gian đó”. Nhà dòng của sơ đã giấu 114 phụ nữ Do 
Thái trong 3 tu viện rải rác trong thành Rôma trong suốt cuộc chiến. “Các chị 
em đã kể (cho tôi) về các phụ nữ Do Thái đã được che giấu như thế nào và các 
chị em đó đã làm những gì để bảo vệ những phụ nữ Do Thái đó. Các chị em đã 
chia sẻ thực phẩm họ có - và biết bao nhiêu lần các chị em cũng không có đủ 
lương thực cho chính mình”. 

Kể từ đó, sơ đã cho xuất bản 10 cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Ý viết về 
Đức Piô XII. Và sơ phát hiện những bằng chứng lịch sử mới mẻ, bao gồm 
những bằng chứng mà sơ trình bày với mọi người tại hội nghị trong tuần này. 
“Hôm qua, tôi nghĩ rằng tôi đã làm cho cử toạ ngạc nhiên bởi vì tôi đã nói với 
họ về một tấm bia nằm phía bên phải quảng trường Thánh Phêrô và tôi dám 
chắc chắn rằng không một ai trong khán phòng đã đọc xem trên đó khắc những 
gì”. 
“Nhưng tôi đã đọc vài hôm trước đây. Đó là một tấm bia bằng cẩm thạch thật 
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đẹp ghi rằng Đức Giáo hoàng Piô XII, trong thời gian Đức quốc xã chiếm đóng 
Rôma, đã cứu sống rất nhiều người”. 
Sr. Marchione tin rằng nếu người ta nghiên cứu các chứng tích lịch sử, họ sẽ 
dần khám phá rằng câu chuyện huyền thoại về việc Đức Piô XII e ngại giúp đỡ 
người Do Thái là không đúng. 
 
“Tôi sẽ nói rằng mọi người nên nghiên cứu các tài liệu và tìm hiểu sự thật. Sự 
thật của vấn đề là ngài đã làm tất cả trong khả năng của mình với cương vị là 
Giáo hoàng để cứu sống được nhiều người Do Thái chừng nào có thể”. 
“Đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận được”. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Món quà đặc biệt cho các Linh Mục già về hưu nhân Ngày Hiền Phụ 
Giáo Phận San Bernadino hiện có 43 linh mục về hưu, trong số đó 9 vị đã hơn 
85 tuổi, 17 vị hơn 80 tuổi. Tất cả các ngài đã từng phục vụ trong các giáo xứ; 
một số các cha vẫn 
còn đang giúp cử hành cácThánh Lễ Chủ Nhật. 
Hiện thời tiền an sinh xã hội và lương hưu không đủ chi trả cho việc chăm sóc 
sức khỏe, tiền nhà, giá sinh hoạt tăng cao trong khi Quỹ trợ giúp các linh mục 
của giáo phận rất giới hạn. 
Ngày Lễ Father’s Day sẽ dành collection lần hai để trợ giúp các linh mục về 
hưu trong giáo phận. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sự quảng đại của quý ông bà anh chị 
em. 

Cha xứ Tom Burdick 
Lưu Thông an toàn 
Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe sau Thánh Lễ, xin quý vị sử dụng đường đi phía 
sau Nhà Thờ để tránh gây cản trở lưu thông hoặc tai nạn cho những xe đi vào 
bãi đậu xe Nhà Thờ bằng đường đi phía tay trái từ Đường Winchester đi vào. 
 
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 . 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bài Bút Ký Đầy Nước Mắt 

Những hiểu lầm vô tình nối tiếp, đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc. 
Khi cái thòng lọng của số mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng.  
1. Khi đưa mẹ chồng về đây an hưởng tuổi già, ai ngờ đó là gốc rễ sự chia 
ly của chúng tôi 

Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc 
bà những năm tuổi già. Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là 
chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học. 

"Khổ đau cay đắng" bốn chữ ấy vận đúng vào số phận mẹ chồng tôi! Tôi nhanh 
chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng 
có ban công hướng Nam, phòng có thể 
đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó.  
Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn 
nắng, không nói câu nào, chỉ đột ngột bế 
bổng tôi lên quay khắp phòng, khi tôi giãy 
giụa cào cấu đòi xuống, anh nói: "Đi đón 
mẹ chúng ta thôi!". 

Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép 
đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể 
tóm lấy cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, nhét vào trong túi áo. 

Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên 
đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh 
phúc ấy làm tôi mê mẩn. 

Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi.  
Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách, mẹ chồng tôi sau này không 
nhịn được bảo: "Bọn trẻ các con lãng phí quá, mua hoa làm chi? Nào có thể ăn 
được như cơm!"  

Tôi cười: "Mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ".  
Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi vội cười: "Mẹ, người thành phố quen 
thế rồi, dần dần mẹ sẽ quen thôi!" 

Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn 
không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi nói, thì bà chép miệng. 
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Có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về, bà hỏi cái này bao nhiêu 
tiền cái kia giá bao nhiêu, tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng 
tôi véo mũi tôi nói: "Đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết giá thật có phải đỡ hơn 
không?" 

Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trỗi những âm điệu không êm đềm.  
Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với bà, làm đàn ông 
mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó?  
Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám, tôi giả vờ không nhận thấy. 
Mẹ chồng tôi bèn khua bát đũa canh cách, đấy là cách phản đối không lời của 
bà. Tôi là giáo viên dạy múa ở Cung thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt rồi, mỗi 
sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp, tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ 
duy nhất đấy, vì thế tôi vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ 
chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn 
thêm. 

Ví như, bà gom tất thảy mọi túi nilông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo 
chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể, vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi 
nilông dùng rồi; Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, 
tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi 
đang lén rửa lại bát, bà đập cửa phòng đánh "sầm" một cái, nằm trong phòng 
khóc ầm ĩ. 

Chồng tôi khó xử, sau việc này, suốt đêm anh không nói với tôi câu nào, tôi 
nũng nịu, làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ, hỏi anh: "Thế em rốt cục đã 
làm sai cái gì nào?" 

 
 

Anh trừng mắt nhìn tôi nói: "Em không chịu nhường mẹ đi một chút, ăn bát 
chưa sạch thì cũng có chết đâu?" 

Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, không khí 
trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, 
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anh không biết nên làm vui lòng ai trước. 

Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa, xung phong đảm nhận 
"trọng trách" nấu bữa sáng. Mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ, lại nhìn 
sang tôi, ánh mắt bà trách móc tôi làm không trọn trách nhiệm của người vợ. 
Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm.  
Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi: "Rodi, có phải em chê mẹ anh nấu 
cơm không sạch nên em không ăn ở nhà?". Lật mình, anh quay lưng về phía tôi 
lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tủi thân lăn tràn trề. 

Cuối cùng, chồng tôi thở dài: "Rodi, thôi em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn 
sáng được không?". Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng.  
Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm giọng, mọi thứ trong 
dạ dầy tống tháo hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó 
trào ra, nhưng không được, tôi vứt bát đũa (chú thích: người Trung Quốc ăn 
cháo bằng đũa, không dùng thìa như ở Việt Nam) nhảy bổ vào toa-lét, nôn oẹ 
hết.  
Khi tôi hổn hển thở được, bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than 
thân trách phận bằng tiếng pha rặt giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toa-lét 
giận dữ nhìn tôi, tôi há miệng không nói được nên lời, tôi đâu có cố ý. Lần đầu 
tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn 
chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi 
một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ. 

2. Đón chào sinh mệnh mới, nhưng mất đi tính mệnh bà!  
Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi 
nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? 
Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm 
vào đó việc nhà rối ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp 
bảo tôi: "Rodi, trông sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào".  
Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi 
nôn oẹ, trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách, chồng tôi và cả bà 
mẹ chồng đã từng sinh nở, vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở cổng bệnh 
viện, tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên 
hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh rất đáng 
thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, 
nhưng làm như không quen biết, trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy 
làm tôi bị thương. 
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Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy, tôi đưa 
tay vẫy một chiếc taxi chạy qua.  Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên 
với chồng tôi một tiếng: "Anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi!" và 
được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc, những cái tôi mơ ước nó không 
xảy ra, trên chiếc taxi, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống. 

Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về 
nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm 
một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, 
tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi 
lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết 
kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn 
ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại 
"ồn ào" lăn xuống. Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy 
nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. 

Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi, bảo: "Mẹ của tổng giám 
đốc Trần bị tai nạn xe cộ, đang trong viện." 

Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện, khi tìm được chồng tôi, mẹ 
chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lại.  
Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệnh xanh tái lại của mẹ chồng, nước mắt tôi 
tuôn xuống ào ạt, trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng 
tôi cũng không hề nói với tôi một câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi 
thù hận sâu sắc. Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là, 
mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe, bà muốn về quê, chồng tôi càng 
theo bà càng đi nhanh, khi qua đường, một chiếc xe bus đã đâm thẳng vào bà...  
Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng, nếu buổi sáng hôm đó tôi không 
nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như... trong tim anh ấy, tôi chính là 
người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. 

Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi 
rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể 
thở được, muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con 
rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định 
nói. Thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả 
đã xảy ra không phải do tôi cố ý. 

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp, chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố 
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chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi.  
Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo 
dài từ trần nhà xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện trước 
một cô gái trẻ, anh nhè nhẹ vuốt tóc cô gái, tôi đã hiểu ra tất cả.   
Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh 
trân trối, mắt khô cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. 
Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi, chồng tôi đưa tay ấn cô 
ngồi xuống, và, anh cũng trân trối nhìn tôi, không hề thua kém. Tôi chỉ còn 
nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một 
từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái xanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, 
nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã.  
Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết: Cùng 
với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi.  
Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động 
vào, chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho 
chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã 
biến mất hoàn toàn. 

 Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy những 
người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. 
Đồng nghiệp lấp lửng xui tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói 
không, tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp 
cho cái chết của mẹ chồng tôi. Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong 
phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng, trên bàn nước đặt một tờ giấy. 
Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì. 

Trong hai tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình 
tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống, bảo: "Anh chờ chút, tôi ký!". Chồng tôi cứ 
nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối, như tôi. 

Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình: "Không khóc, không khóc...". Mắt 
rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, 
cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, 
đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi, đẩy lại phía anh.  
"Rodi, em có thai à?" 

Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không 
cầm được nước mắt nữa, lệ "tới tấp" giàn xuống má. 
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Tôi đáp: "Vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi!". Chồng tôi 
không đi, trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy lấy người 
tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi 
quá xa xôi, xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại.  
Không biết chồng tôi đã nói "Anh xin lỗi Em!" với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi 
cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được, trong 
tiệm ăn châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo 
chồng tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng 
rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Do tôi, là vô ý; Còn anh, là bởi cố tình. 
3. Mong ước hoá giải những ân hận cũ, nhưng quá khứ không bao giờ trở 
lại!  
Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng, trái tim 
tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ 
món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn 
nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về 
phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách, anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng 
mẹ.  
Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi im lặng 
mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả 
vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm 
xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hả. Anh đã 
quên rồi, tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì 
đâu?  
Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. 
Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, 
đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc từng bọc, sắp chất đầy 
gian phòng anh. Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi 
không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành giam mình trong phòng, gõ máy tính 
"lạch cà lạch cạch", có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối 
với tôi không có ý nghĩa gì. 

 Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ 
sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này 
tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, 
liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào 
phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấp áp, một ý nghĩ hiện ra trong 
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đầu tôi: "Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không?"  
Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại 
anh một cái nhìn ấm áp. 

Từ phòng sanh ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé, anh cười mắt rưng rưng. Tôi 
vuốt bàn tay anh. Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi, anh chậm rãi và mệt mỏi 
ngã dụi xuống. Tôi gào tên anh... Chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở 
được đôi mắt mệt mỏi... Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể 
nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn 
mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi. 

Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh 
gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư 
khi nào? Bác sĩ nói năm tháng trước, rồi an ủi tôi: "Phải chuẩn bị hậu sự đi!"  
Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá, về nhà, vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim 
tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm 
tháng trước, những tiếng rên rỉ của anh là thật, vậy mà tôi nghĩ đó là...  
Có hai trăm nghìn chữ trong máy tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con 
chúng tôi: 

 "Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới 
được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố... Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có 
rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt 
cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. 
Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong 
đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của 
bố... Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả 
một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, 
mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất..." 

Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học Tiểu học, Trung học, lên Đại học, cho 
đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết. 

Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư: 

"Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những 
gì anh làm tổn thương em, tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn 
em giữ gìn sức khoẻ và tâm lý chờ đón đứa con ra đời... Em yêu dấu, nếu em 
đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn 
yêu anh... Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con 
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nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà, trên các gói quà anh đều đã 
ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi..." 

Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh, 
tôi nói: "Anh mở mắt cười một cái nào, Em muốn con mình ghi nhớ khoảnh 
khắc ấm áp nằm trong lòng bố..." 

Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, 
ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh "lách tách", để 
mặc nước mắt chảy dọc má... 
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