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TÂM TÌNH THÁNG BA 

Nắng tháng Ba -2023 

 

Ban Mê, nắng tháng Ba.   

Bụi đường thấm mệt.  

Sân Giáo đường xao xác lời cầu kinh.   

Gốc Bồ Đề ngơ ngác cõi Sân Si.   

Liêu xiêu nhang khói, tiếng chuông Chùa xa vắng.  

Ban Mê ơi, gốc Sao già rất thật.   

Mưa nắng thay chiều, bụi vẫn đỏ gót chân.   

Đi dễ khó về, để có biết mà thương.   

Giản dị, hiền hòa; có xa rồi mới nhớ.   

Ban Mê nắng  

Tháng Ba 

Ai còn, ai mất. 

Góc phố đong đầy nỗi nhớ nhớ, quên quên.  

Góp nhặt ân tình qua rất khẽ thời gian. 

Bụi vẫn đỏ 

Ban Mê ơi! 

Ly cà phê đắng quá. (La Vâng) 

 

 Có lẽ mười hai tháng trong năm, Tháng Ba là tháng 

đặc biệt nhất, khiến Anh Em nhà Lê Bảo Tịnh khắc khoải 

khôn nguôi!? Ấy là chuyện 48 năm về trước, chuyện đã hao 

tổn bao nhiêu là giấy mực. 

 Tháng Ba năm nay, chúng ta cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng: Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng, những ai 

bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ 
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tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi 

khổ đau của họ. 

 Tháng Ba về, cùng với Mùa Chay Thánh. Mùa Chay 

năm nay, mời gọi người Kitô hữu sống tinh thần khổ chế để 

nghe được tiếng Chúa qua Kinh Thánh, qua các Bài đọc 

phụng vụ hàng ngày, qua anh chị em của chúng ta. Và nhất 

là chỗi dậy, vượt qua nỗi sợ khi phải đối diện với thực tế 

đầy khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. 

 Trong tháng Ba, chúng ta mừng kính thánh Giuse 

(ngày 19.3), bổn mạng của Lớp Giuse. 

 Bổn mạng Cha giáo Trịnh Văn Hân, Cha giáo Nguyễn 

Văn Niệm, Cha giáo Bùi Trung Phong, 

 Bổn mạng Đức Cha Nguyễn Thế Phương, Quý Cha: 

Bùi Công Chính, Nguyễn Kim Đặng, Nguyễn Ý Định, Lê 

Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Khánh, Trần 

Thế Thành, Trần Ngọc Cầu, Nguyễn Quốc Loan, Trần Hữu 

Từ, Vũ Đức Hướng, Hoàng Kim Toan. 

 Bổn mạng Quý Anh: Trần Khánh Điệp, Nguyễn Văn 

Kim, Vũ Đình Bình, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Văn Hằng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn 

Văn Trung, Lê Văn La Vâng, Lê Ngọc Thái, Lê Văn 

Trung,...  

 Trong tháng Ba, chúng ta mừng lễ Truyền Tin (ngày 

25.3), bổn mạng Lớp Truyền Tin. 

 Tháng Ba về, chúng ta hân hoan đón nhận những hồng 

ân: 

 - Ngân khánh Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc 

Bích, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan, Cha FX. Nguyễn 
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Ngọc Hoàng, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Cha Giuse 

Trần Hữu Từ, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng, Cha Phêrô 

Lưu Thọ (12.3.1998). 

 - Hồng ân 23 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn 

Thành Thiện, Cha Giuse Vũ Đức Hướng (01.3.2000). 

 Tháng Ba còn có Niềm vui Sinh nhật: 

 - Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo (05.3.1941), 

 - Cha FX. Nguyễn Ngọc Hoàng (30.3.1959), cha 

Giuse Trần Hữu Từ (25.3.1959), anh GB. Hoàng Công Nga 

(16.3.1956), anh Giuse Nguyễn Đình Hảo (28.3), anh Giuse 

Nguyễn Văn Tú (14.3), anh Giuse Nguyễn Văn Dũng 

(09.3.1959), anh Phêrô Trần Cao Khải (30.3.1960), anh 

GioanKim Ngô Thanh Hóa (08.3.1960), anh Giuse Lê Văn 

Trung (04.3.1961), anh Giuse Lê Văn La Vâng (14.3), anh 

Louis Hoàng Đình Hóa (01.3), anh Giacôbê Lê Văn Lập 

(14.3.1963), anh GB. Nguyễn Anh Ngọc (18.3.1962), anh 

Giuse Phạm Quang Tuệ (10.3.1963),… 

 Tháng Ba, chúng ta cầu nguyện cho Chủng viện Lê 

Bảo Tịnh phát triển và sản sinh những mục tử nhiệt thành, 

biết chăm lo cho đoàn chiên, yêu thương và phục vụ đoàn 

chiên; nhất là những con chiên đau yếu, bệnh tật nơi những 

buôn làng xa xôi. 

Ban Mê tháng Ba, mắt ai cay bụi đỏ.  

Khóm Cúc Quỳ chưa kịp nở trong đêm.  

Vạt nắng chiều dõi mắt mẹ bên thềm.  

Xôn xao quá…  

Ban Mê… ai đi, ai đến. (La Vâng) 
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 Tháng Ba, chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh 

em phải rời xa quê hương, rời xa Ban Mê và đang hướng 

lòng về mảnh đất đầy nắng gió, đầy kỷ niệm thân thương. 

Ban Mê, đêm tháng Ba, đêm huyền thoại 

Em gái Buôn Ako Dhong, em Êđê mềm mại  

Đôi chân trần múa hát bên ánh lửa bập bùng 

Men rượu cần làm đôi má em ửng đỏ. 

 

Đôi mắt em long lanh như vầng trăng tỏ 

Như thác Dray Nur, như màu xanh đồng cỏ 

Say hương nồng chất ngất quên hết cả đất trời 

Lòng ước mong cho đêm mãi dài bất tận. 

Vũ Đình Bình 

 

 

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

Tâm tình tháng Ba -2023 

“Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,  

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,  

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội  

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an”. 

 Sứ điệp Mùa Chay 2023 mang Chủ đề: Khổ chế Mùa 

Chay và Lộ trình Hiệp Hành. Trong đó, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành trình Mùa 

Chay và hành trình hiệp hành, cả hai đều bắt nguồn từ 

truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ.  
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 Mùa Chay năm nay, ĐTC mời gọi người Kitô hữu 

sống tinh thần khổ chế để nghe được tiếng Chúa qua Kinh 

Thánh, qua các Bài đọc phụng vụ hàng ngày, qua anh chị 

em của chúng ta. Và nhất là chỗi dậy, vượt qua nỗi sợ khi 

phải đối diện với thực tế đầy khó khăn trong cuộc sống 

hàng ngày. 

 Trong tâm tình tháng Ba, đầu Mùa Chay Thánh, trân 

trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em tham dự 

Thánh lễ cầu nguyện Tháng Ba -2023. Thánh lễ sẽ cử hành 

vào lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 07.3.2023 tại nhà nguyện 

Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT). 

 Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện theo ý Đức 

Giáo Hoàng: Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng, những ai 

bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ 

tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi 

khổ đau của họ. 

 Cầu nguyện cho Lớp Giuse (mừng bổn mạng ngày 

20.3) và Lớp Truyền Tin (mừng bổn mạng ngày 25.3). 

 Cầu nguyện nhân ngày bổn mạng (19.3) Cha giáo 

Trịnh Văn Hân, Cha giáo Nguyễn Văn Niệm, Cha giáo Bùi 

Trung Phong, 

 Bổn mạng Đức Cha Nguyễn Thế Phương, Quý Cha: 

Bùi Công Chính, Nguyễn Kim Đặng, Nguyễn Ý Định, Lê 

Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Khánh, Trần 

Thế Thành, Trần Ngọc Cầu, Nguyễn Quốc Loan, Trần Hữu 

Từ, Vũ Đức Hướng, Hoàng Kim Toan. 

 Bổn mạng Quý Anh: Trần Khánh Điệp, Nguyễn Văn 

Kim, Vũ Đình Bình, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Văn Hằng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn 
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Văn Trung, Lê Văn La Vâng, Lê Ngọc Thái, Lê Văn 

Trung,...  

 Trong Thánh lễ này, chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn hồng 

ân: 

 - Ngân khánh Linh mục Cha Giuse Nguyễn Ngọc 

Bích, Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan, Cha FX. Nguyễn 

Ngọc Hoàng, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Cha Giuse 

Trần Hữu Từ, Cha GB. Nguyễn Đình Lượng, Cha Phêrô 

Lưu Thọ (12.3.1998). 

 - Hồng ân 23 năm Linh mục Cha Phêrô Nguyễn 

Thành Thiện, Cha Giuse Vũ Đức Hướng (01.3.2000). 

 Theo ý nguyện của anh Nguyễn Minh Thành: Xin cầu 

nguyện cho linh hồn bố mẹ là Têrêxa và Giuse.  

 Sau Thánh lễ, kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và các 

cháu ở lại chia sẻ niềm vui tháng Ba trong tâm tình Mùa 

Chay. 

 Trân trọng kính mời. 

Nhóm Admin 
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THÁNH LỄ 
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Ca nhập lễ 

Xin soi sáng mắt tôi để tôi đừng ngủ mê trong sự chết, 

kẻo kẻ thù tôi nói được rằng: Ta đã thắng nó. 

Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20 

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”. 

Bài trích sách Tiên tri Isaia. 

Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; 

hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của 

Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy 

thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; 

hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy 

xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực 

người goá bụa. 

Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với 

Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng 

sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, 

cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết 

tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; 

nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu 

khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì 

miệng Chúa phán như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23 

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn 

Thiên Chúa cứu độ. 

Xướng: Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng 

lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta 

luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, 

cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê 

đực. 

Xướng: Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, 

và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, 

ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta 

lại sau lưng? 

Xướng: Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi 

đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ 

phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời 

khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay 

thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm 

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; 

Chúa có những lời ban sự sống đời đời. 
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Phúc Âm: Mt 23, 1-12 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ 

rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà 

Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và 

tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói 

mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai 

người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay 

thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì 

thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được 

chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa 

được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô 

là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được 

người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn 

tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi 

cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một 

Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người 

ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ 

đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ 

là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị 

hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Lạy Đấng tối cao, tôi sẽ tường thuật mọi kỳ công của 

Chúa, tôi sẽ vui mừng và hân hoan trong Chúa, tôi sẽ ca 

ngợi thánh danh Ngài. 
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MỘT VÀI TÂM TÌNH  

Niềm Vui Mỗi Ngày 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. 

Thánh Vịnh 37,4 

2 tháng 3.2021 

 

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. 

 Tĩnh Tâm Mùa Chay 

 Niềm vui hôm nay là được gặp gỡ anh chị em. 

Cuộc sống của con người ngày nay luôn hối hả. Hối hả vì 

thời gian không còn? Hối hả vì nhu cầu cuộc sống đòi hỏi? 

Hay hối hả vì người khác “hối hả”? 

 Cuộc sống của những người trẻ luôn hướng về phía 

trước, tiến lên để đạt mục đích đã đề ra.  

 Cuộc sống của những người “về chiều” chậm lại, 

thong thả và vui với những gì hiện tại mình có. 

 Nhìn lại mình để sống những giây phút hồng ân mà 

Thiên Chúa ban cho mỗi người. Quá khứ đã qua đi. Tương 

lai thì chưa tới. Chỉ có hiện tại là “vĩnh cửu” trong ánh nhìn 

của Thiên Chúa yêu thương.  

 Vắng nhau là nhớ. Gặp nhau là vui.  

 Ngày gặp mặt cầu nguyện tháng 3, ngày mồng 2, 

nhằm ngày 20 tháng giêng năm Tân Sửu, thật là vui. Vui vì 

có khá nhiều anh chị em tham dự. Vui vì có những anh chị 
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em mãi xa hơn 30 cây số cũng góp mặt: Anh Nghiêm Đình 

Đức, thuộc giáo xứ Đông Sơn, giáo hạt Giang Sơn; anh 

Thành – chị Loan, thuộc Giáo xứ Phúc Bình, hạt Đăk Mil, 

và cùng với anh chị em chung quanh thành phố Buôn Ma 

Thuột. 

 Trong ngày hôm nay, có giới thiệu với anh chị em 

chương trình “tĩnh tâm” với chủ đề: Sống Mùa Chay theo 

gương Thánh Giuse. 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở Năm Thánh Giuse, 

từ ngày 8.12.2020 đến 8.12.2021, để mọi người học hỏi 

mẫu gương thánh thiện của ngài; để mọi người cầu nguyện, 

xin ngài bầu cử và nâng đỡ trong mọi nghịch cảnh của cuộc 

đời. 

 Trong sứ điệp Mùa Chay 2021 này, Đức Thánh Cha 

Phanxicô kêu mời “làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và 

Tình yêu” của chúng ta.  

 “Tĩnh tâm”, một từ ngữ rất quen thuộc với những môn 

đệ của Chúa Kitô. “Tĩnh tâm” là thời gian trầm lặng, nhìn 

lại chính mình, tìm lại chính mình trong ơn gọi làm con của 

Thiên Chúa. “Tĩnh tâm” là làm mới chính mình trong ân 

sủng của Thiên Chúa. 

 Tìm lại chính mình, làm mới lại Niềm tin, Hy vọng và 

Tình yêu để ra đi; để gặp Chúa trong mỗi bước đường của 

cuộc đời; để bước theo Thầy Chí Thánh... đến đỉnh đồi 

Gôngôtha.  

 Kính mời anh chị em bớt chút thời giờ để tham dự. 
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 Và ngày 19 tháng ba, ngày kính thánh Giuse, bổn 

mạng của cha Giuse Bùi Công Chính và một số anh em, 

chúng ta cùng chúc mừng ngài. 

 Kính chúc cha được bình an, mạnh khỏe và trung 

thành với sứ vụ Thiên Chúa đã trao phó trong sự cầu bầu 

của thánh cả Giuse. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...  

 

 Nguyễn Thái Hùng  

 

Niềm Vui Mỗi Ngày 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. 

Thánh Vịnh 37,4 

8 tháng 3.2021 

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. 

 Giấc mơ nào cho em? 

 Đôi mắt em tôi vẫn nhớ mãi. Dù đã qua ba mùa xuân. 

 Mùa xuân năm ấy, tôi đi thăm một người hàng xóm 

“bị bỏ rơi” trong nhà xã hội. Gặp em trong bốn bức tường. 

Khung cửa sổ, với chấn song sắt, hướng về cánh rừng cao 

su bạt ngàn. Em ở chung với 2 người bạn cùng trang lứa. 

Lứa tuổi đầy mộng mơ và vô tư. Lứa tuổi bắt bướm với hái 

hoa. Hai người ít trí khôn. Em ở đây vì không ai chăm sóc. 

Mẹ bỏ rơi em đi theo tình mới. Cha tật nguyền ăn xin 

không đủ nuôi em. Em đành ở đây vậy! 
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 Em ở đây bao lâu rồi, tôi không biết? Em ở đây bao 

lâu nữa, tôi chẳng hay? Chỉ nhớ đôi mắt em đau đáu nhìn 

khoảng trời rộng trước mắt. Bầu trời hoàng hôn với những 

đám mây tự do lừng lững. Em mơ gì? Xuân, hạ, thu, đông, 

có đủ! Nắng mưa cũng nhiều. Nóng bức, giá lạnh cũng 

chẳng thiếu. Em, có lẽ, chỉ thiếu một bầu trời tự do. Được 

chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Được đến trường như triệu 

triệu đứa trẻ ước mong. 

 Em ở đây, mẹ có hay? Có bao giờ mẹ tới thăm em? 

Vòng tay ôm của mẹ, em có nhớ? Nụ cười của mẹ, em có 

hay? Em mơ gì? Những chiều vàng lặng lẽ? Những đêm dài 

một mình? 

 Cha em có trở lại. Tấm lưng còng, còn chút lệ thương 

yêu! 

 Vào đời, sao em quá thiệt thòi. 

 Thu đi, thu đến. Mưa gió một trời! Em ngồi đây nhìn 

bầu trời trong xanh. Mơ, mơ mãi, mơ mãi một trời thương 

yêu... 

 Đông đến, đông tàn. Giá lạnh bủa vây. Lòng em có giá 

băng! Tình cha, nghĩa mẹ, lòng em còn giữ! 

 Xuân đi, xuân đến. Muôn loài tươi vui. Bầu trời nắng 

ấm, lòng người hân hoan. 

 Lòng em có vui! 

 Hạ vàng vẫy gọi, kết trái đơm hoa. Em mơ gì? 

 Giấc mơ nào cho em giữa bốn bức tường vô tri và 

khung cửa sổ mơ mộng? Một mái nhà êm ấm! Một người 

mẹ hiền! Một người cha yêu!?! 
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 Gặp em, tôi nhớ mãi đôi mắt ấy… Đôi mắt tôi không 

bao giờ quên… 

 Trước khi bước vào đời sống gia đình, các bạn trẻ 

Công giáo tham dự một lớp giáo lý hôn nhân. Học để biết 

về tình yêu, tình dục và sự hòa hợp trong đời sống hôn 

nhân. Học để biết về mục đích và đặc tính của hôn nhân 

Công giáo. Học để biết về đạo hiếu, cách giáo dục con cái... 

dưới ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. 

 Mục đích hôn nhân Công giáo là vợ chồng trọn đời 

yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái cùng giúp 

nhau nên thánh. 

 Như Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới 

ngày nay đã viết: “Hôn nhân và tình yêu vợ chồng, tự bản 

tính qui hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Con cái 

là ơn huệ cao quí nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn 

lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã 

phán:“Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18). “Thuở 

ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có 

nữ” (Mt 19,4); chính Thiên Chúa muốn thông ban cho con 

người cộng tác một phần đặc biệt vào công cuộc tạo dựng 

của Người. Người đã chúc lành cho người nam và người nữ 

rồi nói:“Các ngươi hãy tăng gia, sinh sản” (St 1,28) 

(Gaudium et Spes, 50). 

 Đặc tính của hôn nhân Công giáo là đơn nhất (một vợ 

một chồng). Đặc tính của hôn nhân Công giáo là bất khả 

phân ly (không ly dị). 

 Cho nên, hôn nhân Công giáo là một ơn gọi. Hôn nhân 

Công giáo được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, thánh hóa 
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tình yêu của vợ chồng và ban nhiều ơn đặc biệt giúp họ chu 

toàn nghĩa vụ đối với bạn mình và đối với con cái. 

 Con cái là hoa quả của tình yêu. Con cái là niềm hạnh 

phúc lớn lao cho đôi vợ chồng. Trách nhiệm của cha mẹ là 

phải nuôi dưỡng và giáo dục con cái. 

 Còn em, ở đây, cô đơn, một mình, giữa bốn bức tường 

vô tri. 

 Cầu chúc em có được nhiều niềm vui trong cuộc đời 

đầy mong manh này. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...   

Nguyễn Thái Hùng 

 

  

 Giọt nước mắt ngà 

 Hồi bé, trẻ con trong xóm cũng đông, nhưng tôi thích 

nhất cái Dung. Mỗi lần chơi “đồ hàng” tôi đều “xí mê” nó 

làm vợ. Mà nó làm vợ thì tuyệt, chẳng bao giờ đôi co cãi cọ 

như những đứa kia. Nó buôn bán cũng giỏi, nấu ăn cũng 

khéo, nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, sạch đẹp. Nói chung, 

nó làm vợ thì hết chê. Ấy là nói chuyện trò chơi trẻ con 

thôi, lúc đó cả tôi, cả nó chả biết gì. 

 Tết Mậu Thân, xảy ra chiến sự, nhà nó sơ tán sang nhà 

tôi. Tất tần tật bằng ấy con người chui vào cái “tăng xê” bé 

tí. Tôi với nó thích lắm, cứ rúc vào nhau cười khúc khích. 

 Hôm tiễn tôi đi chủng viện, nó dúi vào tay tôi cái bút, 

mắt đỏ hoe. Tôi ngại ngần nắm tay nó: “Dung khóc à? Tết 

Bình lại về thôi mà.” 
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 Thế mà đã 40 năm… 

 Hôm qua, tôi bị cúm, rất khó chịu. Làm linh mục ở cái 

xứ sở Kangourou này, lúc ốm thì chỉ có mỗi con chó bên 

cạnh vẫy đuôi, lắc đầu: “Sao, Cha có đỡ hơn không? Cha 

bệnh, cha đói thì ai cho con ăn, khổ thân con quá!!!” Cứ 

nhìn cái cảnh “một thầy, một chó” ai mà chẳng thấy thương 

tâm. Anh bạn ở Việt Nam biết tin, gửi email qua chia sẻ: 

Mỗi lần con bị cúm, thể nào vợ cũng mua bánh đúc mắm 

tôm bắt ăn. Ăn xong vợ bê nồi nước xả, hương nhu vào, bắt 

xông. Mồ hôi, mồ kê vã ra như tắm. Vợ lau khô sạch sẽ, 

đấm lưng xoa bóp, dỗ cho ngủ một giấc thẳng tưng, không 

mộng mị. Sáng ra, thức dậy khỏe như… thần. 

 Hạnh phúc thật! Trách sao các ông cứ hay ốm, hay 

cảm cúm triền miên. 

 Hạnh phúc của các Linh mục lại chính là sự phục vụ 

và dấn thân, quên mình để người khác được sống. Hạnh 

phúc là lúc cùng chung chia nhịp thở với giáo dân của mình 

qua những thăng trầm cuộc sống, kể cả những lúc trơ trọi 

chiến đấu với chính bản thân yếu đuối của mình. Hạnh 

phúc của linh mục càng được tăng lên gấp bội khi phải chịu 

đau khổ, bị nhục mạ, bị người đời nhạo báng chê cười và bị 

lên án khi làm chứng cho sự thật, cho đức tin, cho Thiên 

Chúa. 

 Đang miên man suy nghĩ thì máy tính báo có tin nhắn: 

Cha rất yêu quý của con! Khi cha nhận được tin này cũng là 

lúc con đang dọn mình về với Chúa vì căn bệnh ung thư. 

Suốt 40 năm, từ ngày tiễn cha vào chủng viện, lúc nào con 

cũng dõi bước chân cha và cầu xin cho cha ơn bền đỗ đến 

cùng. Giờ đây xin cha dâng Thánh lễ như là món quà làm 
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hành trang đưa con về quê Trời cha nhé. Người bạn bé nhỏ 

thời ấu thơ. Maria Dung. 

 Hình như nước mắt tôi đang chảy. Được! cứ việc 

chảy. Phải chăng đó chính là những giọt nước mắt hạnh 

phúc của người linh mục? 

Jos. Bình – Tháng 5/2008 

 

Mùa tựu trường. Nhớ chuyện 50 năm xưa...  

  

 

(Viết nhân kỷ niệm 50 năm Lớp Tê-rê-xa.) 

 Ngoài căn nhà đồ sộ, khang trang ra thì quanh đó vẫn 

là màu đỏ của đất chen vào đó là cỏ dại. Cỏ ven những con 

đường nội bộ cũng là đất đỏ, cỏ muốn che luôn cả màu đỏ 

của đất trong những sân chơi, mà hằng ngày, Nó và chúng 
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bạn vẫn dành nhau một trái banh. Nó muốn kể chuyện về 

ngôi trường màu đỏ ngày xưa của mình. 

 Thời ấy, người ta tựu trường vào tháng 8 chứ không 

như bây giờ. Tháng 8 thời ấy, trời còn mưa nhiều lắm. 

Những cơn mưa làm những thằng nhóc 11, 12 tuổi không 

khỏi không mủi lòng những đêm bắt đầu một mình tự lập 

trong trường nội trú. Không ở một mình nhưng vẫn cô đơn 

với cảnh hoang sơ, lạ lẫm chung quanh. Một rừng cao su 

sau lưng. Một tập thể những người lần đầu biết mặt. Một 

khoảnh đất trống um tùm cỏ dại. Những ánh nhìn câm lặng 

của những người bạn mới- lạ nhiều hơn quen… Một ngôi 

chùa thanh vắng ngay bên góc trường thi thoảng vọng qua 

vài tiếng chuông trầm lắng và những tiếng mõ u buồn... 

 Năm 1972, tháng 6, vài ngày thi đầu vào, với những 

cơn mưa tầm tã làm cảnh trường lúc ban đầu không gây cho 

Nó nhiều thiện cảm. Chỉ có vài chục thằng nhóc nhỏ xiu lọt 

thỏm trong cái nhà ngủ thênh thang với những chiếc giường 

trống trải, thẳng hàng tạo cảm giác xa lạ. Thêm những cái 

hành lang dài ngoằng của ngôi trường đồ sộ đã tạo cho 

những chiều mưa đầu mùa thời ấy thêm cảm giác buồn ghê 

lắm... Không hiểu sao mà những hồi ức của nó về ngôi 

trường xưa chỉ là những ngày mưa, lạ thiệt luôn. Trước 

1975, rừng chung quanh Banmê còn nhiều nên buổi chiều 

hay mưa. Những cơn mưa làm trời xuống thấp và xám xịt 

làm lòng Nó mơ hồ cảm nhận ít nhiều cái tên Buồn Muôn 

Thuở mà người lớn hay nói. 

 Rồi đến tháng 8, nó cũng khăn gói tựu trường. Trời 

Banmê vẫn thế. Vẫn xám xịt, nhiều mây và mưa nhiều. Nên 

mặc dù đã có đông người rồi, nhưng cái cảm giác buồn vẫn 

không giảm bớt. Nó nhớ ngày đó, vào ngày tựu trường đầu 
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tiên, nó mang số thứ tự 194 trên 195 học sinh của trường. 

Non hai trăm Chú Tiểu cộng với gần chục thầy giáo nữa, 

cộng với những giờ chơi, những nói cười rôm rả của những 

anh em cũ nhưng những bữa cơm tối vẫn chan đầy nước 

mắt. Những buổi tối tắt đèn rồi vẫn còn nghe những thút 

thít trên giường. 

 Dần dà, bè bạn thêm thân. Những giờ học, giờ chơi, 

cũng đã làm nhịp sống của nó bắt kịp nề nếp chung. Chỉ có 

một cái khó bắt kịp nhất là tiếng chuông đánh thức buổi 

sáng. Chao ôi!... Mùa nóng thì không sao, mùa lạnh thì 

khỏi nói luôn. Bốn giờ mười lăm. Tập thể dục rồi đến 

những chuyện cá nhân để kém 5 giờ là dự Lễ. Nó đi tu mà. 

Đúng hơn là vào trường để tập tu. Bởi vậy, ngôi trường nó 

học đó mới gọi là Tiểu Chủng Viện. Nơi ươm mầm cho 

những ai muốn học làm người xuất gia -Tiểu Chủng Viện 

Lê Bảo Tịnh. 

 Rồi hổng biết là hên hay xui đây nữa. Nó chỉ ăn cơm 

của trường có hơn 2 năm thôi. Năm chục thằng nhóc đầu 

vào, cộng vài thằng học nhuần, thay chân cho những thằng 

thích ăn cơm của má hơn nên sĩ số cứ bình bình quanh cái 

con số năm chục đó cho đến ngày tan hàng vào tháng 3 

năm 1975. Thế nhưng với chỉ non 3 niên khóa đó mà Nó 

cũng sắm được cho mình vài thằng bạn vẫn có thể tâm sự 

được. Nó cũng còn học chung với chúng đến hết năm lớp 

12 luôn. Cũng có một cái vài nữa, là có vài thằng lên gặp 

Thánh Pi –E (Pít-Tờ) trên Trời mất rồi. Hổng biết Ổng có 

cho vào cửa không nhưng mỗi ngày Nó vẫn cứ lâm râm...” 

Chúng con cậy vì...” để cầu cho bọn nó sớm siêu thoát. Mà 

chắc bọn nó cũng dư vé để vào cổng rồi vì trong 4 đứa, thì 

chỉ có một thằng được cái phúc hưởng nhang đèn của vợ 
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con thôi. Chỉ tội cho cái thằng mất tích, hỏi hoài chả ai biết, 

nhưng trong lớp vẫn nhớ bạn nhen Phạm Thế Cường. 

 Ơ, mà nghe kể tiếp nhen, cái lớp của nó đâu chỉ có 

mấy chuyện không vui đó đâu. Còn có một cái này nữa nè. 

Có một trong số năm chục những thằng nhóc ngày ấy cũng 

lò mò được lên tới Bàn Thờ để ngày ngày giang tay cầu 

nguyện cho mấy chục thằng bạn mình, cả sống lẫn quy tiên, 

được bằng yên... Cảm ơn bạn “Ông Thầy” Giăng Báp-Tít 

Nguyễn Đình Lượng nhiều nhiều nhen! 

 Nhân ngày tựu trường, Nó muốn nghĩ về ngày xưa. 

Ngày xưa cách đây 50 năm. Ngày xưa có ngôi trường màu 

đỏ và có những tiếng chuông báo thức sớm hơn cả tiếng 

kẻng của những trại lính chung quanh. Nó cũng muốn nghĩ 

đến Ngày xưa có những thằng bạn học cùng đến để tập 

sống cộng đoàn với nhau. Trong đó có cái anh bạn đầu sổ 

bị mất tích. Và anh chàng đứng chót bảng danh sách, mang 

số thứ tự 195 ngày mới tựu trường. Nguyễn Ngọc Vượng, 

đơn vị Quảng Đức, anh chàng có cái miệng dề dề mà một 

số bạn phá phách trong lớp gọi là Vượng không dê (G)!?!... 

Học trò mà!...  

 Nó muốn nghĩ về một thời vẫn còn dễ thương ngày 

xưa kia lắm...  

 

Vè Te-Rét (Thérèse)*1.  

Nghe vẻ, vè, ve. Nghe vè bọn nhóc.  

Loi choi, lóc chóc Phò Chị Thè-re.  

Cái miệng dề dề là anh NGỌC VƯỢNG.  

Ông Thầy Bò LƯỢNG *2, cái tướng Hồ Lô.  

Bụng phệ, đầu to. Ba Tàu PHỤC QUỐC.  
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Hay chọc, hay móc là bạn PHÚ con.  

Quăn quăn, tròn tròn-Ông HÀ hột mít.  

TRỌNG cò rúc rích. Thin thít NGỌC MAI.  

Nói dài, nói dai là anh TRUNG Soọc.  

  

Họ hàng nhà chuột -SƠN đẹt, THÀNH TRUNG.  

Còn PHẠM MINH HÙNG Heo leo cầu khỉ.  

Cái cậu VĂN THỂ * có hiệu Ho-Rây.  

Trắng nõn như tây -THẾ CƯỜNG**, MỸ sữa.  

Cu cậu NGỌC LỄ * kiểu cọ thầy tu.  

Giáng Kiều DOÃN DƯ thì hay bẽn lẽn.  

Có một ông HIỂN, sắc tộc Khờ Me.  

Tướng tá lè phè -THIỆN trọc, THÁI dúi.  

Lành lành ít nói –HIỂN gồ*, VINH SƠN.  

THÁI HÙNG cà lăm -Mờ thì, mờ dục!  

  

Ồn ào, cộc lốc -Mic TIẾN* thủ môn.  

QUANG TIỄU, VĂN DƯƠNG -ra như người lớn.  

TƯỜNG TỘ quá ốm. Lèo khèo MINH Mo.  

Cái tên Ốc Bò- là ông ĐÌNH TUẤN.  

Tra mà nỏ lớn- LONG Già, Bà HIÊN.  

VĂN ĐÌNH, NGỌC NIÊN- chu cha là diện.  

Ông ĐƯỜNG thì điệu. Làm kiểu LAVÂNG.  

PHẠM TUẤN thì Ngoan. VŨ HÙNG nhát cáy.  

Lầm lỳ QUANG ĐẠI. Lải nhải ĐỨC đen.  

HYNOS khoe răng. ĐÌNH NGUYÊN khoe dáng.  

  

Lắm tài VĂN SÁNG. Loắt choắt THÔNG chua.  

Cà rỡn, thích đùa- MINH SƠN bò địt.  

Tầm ngầm, lụt lịt -TRỌNG HỒNG, LÊ TRUNG.  

Rụt rè TẤN LONG. THOẠI Ruồi thì nhát.  
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Lật đật, ngúc ngoắc- KIM HẠ Hà Lan.  

Ông ĐẠO thì ngang, nói nhiều quá xá…  

Sữa thèm- THANH HÓA. Trán LUYẾN -bò xơi.  

Lóc chóc, loi choi -HỮU KIÊN VĂN TUẤN.  

Nghe chuyện mà ớn -Chị Cả THÈ-RE  

Chuyện vẻ, vè, ve. Nghe vè bọn nhóc.  

Loi choi, lóc chóc, quậy nhà họ LÊ (3).  

Lê Văn LaVâng 

  

Ghi chú: *: quy tiên. **: Mất tích. *1 Tên của Lớp (Tê-rê-

xa). *2: Linh Mục của Lớp. *3. Tên của Trường: Lê Bảo 

Tịnh.  

 

 


