
 

tháng 7. 2013  (tờ 45) 
 
 

Những mẩu chuyện ngắn 
Soi nắng mùa hè 

Bóng mẹ ẩn trong  

 
Ca dao thương mẹ (Trung Dung) 
Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào 

tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con. Con lêu lổng 
chơi bời, mẹ khóc. Con ngoan, học giỏi... Mẹ 
cũng khóc khi đốt nhang cho ba. 

Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy mẹ cười. 
Lớn lên, nghe câu hát "... Mẹ đi lấy chồng 

con ở với ai..." Con lại khóc vì thương mẹ. 
  
Mẹ và con 
Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang 

nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ 
bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình : chân không dép, quần ống cao ống 
thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai ! Mẹ cười.  

Con lớn, mẹ bỗng bị chứng nặng tai. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi 
khám bệnh. Bác sĩ bảo : Để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ 
ngơ ngẩn, con khóc !  

  
Ăn cơm (Nguyễn Thanh Bình) 
Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh 

thoảng nó giơ tay gạt nước mắt. 
Không biết chuyện gì ? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông 

táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc. 
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng, chuyển sang võ miệng. Bỗng 

má nó lớn giọng : 
- Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông ! 
Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến : 
- Con không thèm ăn những thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi ! 
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Nhớ mẹ (An Hạ) 
Dưới quê học hành khó khăn nên mới lớp 2, thằng Út đã được gởi lên 

thành phố ở với chị Hai. 
Lâu lắm mẹ mới ra thăm. Lần nào chị Hai cũng nhằn vì mẹ cứ nhai trầu 

bỏm bẻm suốt ngày, lại vứt bã trầu lung tung. Lần nào cũng vậy. 
Đưa mẹ ra bến xe về quê xong, chị Hai về thấy nhà vắng ngắt. Tìm mãi 

mới thấy thằng Út đứng khóc sau kẹt cửa, tay cầm mấy cái bã trầu khô. 
  

Euro (Đặng Quang Vinh) 
Euro lần trước nhằm lúc mẹ đang 

bệnh. Nhà có mỗi cái ti vi là đáng giá, ba 
đem cầm để thuốc thang cho mẹ. Hễ đến giờ 
trực tiếp bóng đá, ba vừa lo canh thuốc vừa 
lắng nghe tiếng bình luận câu được câu mất 
ở ti vi nhà hàng xóm. 
    Nhưng một năm sau, ba lại ra đi trước mẹ. 

Euro lần này, tuy không hiểu thế nào 
là bóng đá nhưng đêm nào cũng vậy, đến 

giờ mẹ lại thức mở ti vi và ngồi khóc một mình. 
  

Nỗi niềm (Kim Thuý) 
Cái điệp khúc ấy mẹ tôi nhắc hoài mỗi khi soạn tủ : 
-Ba con không thích mẹ cho ai quần áo cũ. Ổng nói : "Thà cho họ một số 

tiền, anh không thích hương áo em lại đưa cho người khác mặc." 
Giờ, hương xưa còn giữ lại, người xưa đã đi xa... 
Tháng trước, mẹ đẩy sang tôi mớ quần áo cũ. Tôi chọn một bộ cho chị bán 

cơm ở vỉa hè, để rồi sau đó bao lần phải ngoảnh mặt đi mỗi khi thấy chị ấy tất tả 
ngược xuôi trên hè phố trong thấp thoáng bóng dáng của mẹ tôi.  

 

LÀM SAO ĐỂ SỐNG QUA CƠN ĐAU TIM KHI Ở 1 MÌNH 
 

Người bệnh khi lên cơn đau tim thì tim họ sẽ đập loạn nhịp và yếu. 
Sau đó, họ cảm thấy choáng, uể oải. Khi bắt đầu cảm thấy như thế, thì 

chỉ còn 10 giây nữa họ sẽ ngất. Tuy nhiên người bệnh có thể tự giúp mình bằng 
cách ngay lập tức ho rất mạnh, rất dài và rất sâu (như khạc đờm từ sâu trong 
ngực).Đồng thời, trước và xen kẽ mỗi cơn ho người bệnh hít 1 hơi thật sâu. 

Người bệnh cần lặp lại hít thở sâu và cơn ho như trên mỗi 2 giây, chỉ 
dừng lại khi cảm thấy tim đập trở lại bình thường và người có thể giúp đỡ đến. 

Hít thở sâu giúp cho oxy vào phổi nhiều hơn bình thường và mỗi cơn ho 
dài, mạnh, sâu giúp bóp mạnh quả tim làm cho máu lưu thông. 

Một bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin này mà 
chia sẻ cho 10 người biết thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người !             

nguồn : Dr Azhar Sheikh  
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LỜI DẠY VỀ THỜI GIAN,  NGHIỆP BÁO 

 
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. 

Khi chim chết, kiến ăn nó. 
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, 

Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. 
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, 

Nhưng đừng quên rằng, 
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. 

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, 
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây trồng. 

Hãy là người tốt và làm những điều tốt. 

Thử nghĩ mà xem, 
Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, 

Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài : 
 

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn 
hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự 
việc ở phía sau. 

2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả 
lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc 
chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai. 

3-Và Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, 
vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ 
không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn 
thương người khác. 

4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn 
chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải 
chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. 

5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những 
tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận 
nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.      st 
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Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá  
cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa 

 
VATICAN. Ngày 15-6-2013, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã bổ nhiệm 2 GM phụ tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa. 

 
-Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, 
được bổ nhiệm làm GM phụ tá giáo phận này. Đức Cha Phêrô 
Viên năm nay 48 tuổi. Sau khi mãn tiểu học và trung học, theo 
học tại Đại học Huế và đậu cử nhân khoa học kinh tế (1987-
1992). Năm 1984 thi hành nghĩa vụ quân sự và năm 1993 gia 
nhập Đại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 3-10-
1999 thuộc giáo phận Vinh. 

Sau khi thụ phong Linh Mục, cha Phêrô Viên được gửi đi 
học tại Học viện Công Giáo ở Sydney, Australia, từ năm 2000 
đến 2009, đậu tiến sĩ thần học, và trong thời gian học cũng làm 

việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại Sydney. Trở về nước năm 2009, Cha làm Phó 
Giám đốc kiêm Giáo sư Tín Lý tại Đại chủng viện Vinh Thanh. Từ 2010, cha làm TĐD. 

        X 
-Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc tu đoàn Xuân 
Bích, Giám đốc đại chủng viện Huế, được Đức Thánh Cha bổ 
nhiệm làm tân GM Phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha 
Alphongsô Long năm nay 60 tuổi. Thụ phong linh mục ngày 
29-12 năm 1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Tu đoàn 
Xuân Bích. 

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm 
nhận các công việc sau đây: 
- 1990 đến 1994: Phó Xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng - 1994 đến 1998: 
theo học và đậu cử nhân giáo luật tại Học Viện Công Giáo 

Paris, Pháp. - 1999-2001: Cha sở giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng. - 2001 - 2003: 
Cha Sở Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng. - 2003 - 2011: Linh hướng và Giáo Sư giáo luật, 
Giáo Sử và Huấn giáo tại Đại chủng viện Huế. - Từ 2011: GĐ ĐCV Huế. 

 

Kế hoạch nhỏ. Kế hoạch nhỏ giúp Nhà Mục Vụ Chánh Toà đến hôm nay được :  
Tùng Lâm  11,05 Bạch Đằng 1,6 An Bình 2 Tà Nung 0,8 

Chánh Toà  20 Du Sinh 2 Tạo Tác 1,85 Mai Anh 1,1 

Vạn Thành  10 Trại Hầm 0,5 Don Boscô 1,5 Đa Thiện 1 

Thánh Mẫu 5 Thiện Lâm 2 Chi Lăng 1,3   

cộng : 61,7 tr. Còn vài ba nơi chưa liên lạc được. 
 

   10g CN 14-7-13, kính mời đại diện hiền mẫu các xứ Hạt Đalat về họp tại  
   Nhà Thờ  Chánh Toà, để lên chương trình cho ngày truyền thống năm 2013 


