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Hiền mẫu có người bạn đời -thường gọi họ là gia trưởng, nhưng lắm khi 
và nhiều lúc cũng cần có những người bạn (nữ) khác nữa để xẻ chia, hàn 
huyên, trao đổi… Sau đây là một vài mẩu suy tư về tình bạn…  

 
   TÌNH BẠN 
   Báu vật trong cuộc đời mình   
 
1. Tình bạn trong đời  
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và 
muốn khóc... Hãy gọi cho tôi ! 
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười,  
nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn ! 
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc 
Hãy gọi cho tôi ! 
Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời,  
nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh. 
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.  
Hãy gọi cho tôi ! Tôi sẽ không quyết định thay bạn,  
nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình. 
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc. Hãy gọi cho tôi ! 
Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới,  
nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công. 
Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm,  
Hãy gọi cho tôi ! Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó,  
nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng  
những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.  
Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi. Hãy gọi cho tôi ! 
Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng  
mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.  
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Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.  
Hãy gọi cho tôi ! Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả,  
nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống. 
Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. 
Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn ! 
   
2. Hai chữ BẠN THÂN có nghĩa là 
 

B Bao dung 
A An toàn 
N Nhường nhịn 
 
T Thương yêu 
H Hiền hoà 
Â Ấm áp 
N Ngọt ngào 

Khi hoạn nạn mới biết bạn là bè 
hãy nghe lại chuyện cổ “Giết chó khuyên chồng” 

có nói về loại “bạn là bè” này !  
Xưa có hai anh em, anh giầu còn em nghèo. Anh không giúp em mà chỉ 

hay rượu chè cờ bạc, lại cho bạn bè nịnh hót vay mượn tiền. Người em âm thầm 
chịu đựng. Vợ thấy thế đã nhiều lần khuyên chồng phải trọng tình ruột thịt, 
nhưng chồng không nghe. 

Một hôm chồng đi vắng, vợ đánh chết một con chó, bó chiếu để ở ngoài 
góc vườn. Tối chồng về, vợ làm vẻ sợ hãi nói là đã lỡ đánh chết người, không 
biết chôn táng thế nào cho khỏi lộ. 

Thấy tình thế nguy ngập, chồng vội đi tìm những người bạn thiết đã vay 
mượn nhiều tiền đến giúp, nhưng ai cũng khéo từ chối. Chồng lo sợ, buồn bã trở 
về. Vợ đề nghị sang nhờ chú em đem đi chôn giùm. Chú em vội đến giúp anh 
chị, khiêng xác chết đi chôn. Nhân cơ hội, vợ nhắc cho chồng về tình nghĩa anh 
em. Chồng có vẻ tỉnh ngộ. 

Sáng hôm sau, bạn bè chồng kéo đến đầy nhà, đòi ăn hối lộ, dọa nếu 
không đưa tiền sẽ đi cáo quan. Chồng định đút lót cho yên, nhưng vợ can ngăn. 

Chuyện giết người đã tới tai quan. Quan đòi vợ chồng lên xử. Trước toà, 
người vợ khai rõ ràng sự việc, có ý giết chó để thử bạn chồng. Nghe chuyện lạ, 
quan cho người đi đào xác chết lên, quả thực là xác chó. 

Mấy người bạn chồng bị phạt đòn khốn khổ vì tội cáo gian, còn người vợ 
được ban khen vì đã biết cách khuyên chồng trở về đường chính. 

(Nguyễn Văn Ngọc, Truyện Cổ Nước Nam) 

 

3. Bạn Bè . Trong cuộc đời dù hai tiếng  
BẠN & BÈ thật rất khác biệt nhưng hai tiếng 
"bạn & bè" lại thường được ghép đôi ! 
  

-Khi đắc thời đâu biết...  AI là BẠN 
-Lúc thất thời mới biết ...     BẠN là AI  
-Trong cuộc vui vẫn coi ...  BÈ là BẠN 
-Khi hoạn nạn mới biết ...  BẠN là BÈ. 
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Hãy lọc bạn ra khỏi bè, và … 
Lọc Thận dễ và hiệu nghiệm… 

Năm này qua năm khác các quả thận của chúng ta phải lọc máu bằng cách 
loại bỏ muối, chất độc và bất kỳ những chất vô bổ vào trong cơ thể của chúng ta. 
Theo thời gian muối sẽ tích tụ ngày càng nhiều và phải được xử lý lọc bỏ. 
Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào. 

Rất dễ dàng, trước tiên chúng ta 
chỉ cần mua một bó ngò tây và 
rửa thật sạch rồi cắt ra thành 
những đoạn ngắn cho vào một 
cái ấm, rồi chế nước sạch vào và 
đem nấu sôi trong thời gian 10 
phút sau đó để nguội và lọc lại 
đổ vào một bình sạch và để vào 
trong tủ lạnh.  

Mỗi ngày uống một ly các 
bạn sẽ thấy muối và các chất 
độc đã tích tụ sẽ bị thải ra khỏi 

thận các bạn qua đường tiểu. Các bạn cũng sẽ nhận thấy nhiều điều khác lạ mà 
các bạn chưa từng cảm nhận bao giờ.  

Rau ngò tây (Parsley = Petroselium crispum) được biết đến như là một liệu 
pháp lọc thận tuyệt diệu và lại thiên nhiên nữa.1 

Dược sĩ Phan Đức Bình 
Khoa Học Phổ Thông online  thứ tư, 13/07/2011 

http://www.khoahocphothong.com.vn/newspaper/detail/9802/ngo-tay-giup-loc-than.html 
 

 

 
đôi ta là bạn bè 

                                                 
1 cũng có một bài khác lưu ý đừng uống nhiều quá: http://dantri.com.vn/suc-khoe/canh-
giac-bai-thuoc-loc-than-bang-ngo-tay-469592.htm  

-Số phận chọn cho chúng ta những người 
thân, còn chính chúng ta chọn bạn cho 
mình (Jacques Délille). 
-Chọn bạn mà chơi (Tục ngữ VN). 
-Sự giống nhau tạo nên bạn hữu,  
nhưng chính sự khác nhau kết nối họ lại. 
-Bạn hữu là ai ? Tôi có thể nói,  
đó là người mà khi ta ở cùng,  
ta dám là chính mình (Frank Crane). 
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vài hàng … 

Chầu Thánh Thể. 10g đêm Chúa Nhật 2-6-13, ngày lễ Mình Máu Chúa, chắc 
chắn nhiều hiền mẫu đã tham dự giờ chầu Thánh Thể với Đức giáo hoàng, giờ 
có một không hai, chưa bao giờ diễn ra, vì cùng một lúc, cả Hội Thánh công 
giáo trên khắp hoàn cầu cùng thờ lạy Chúa, với hai ý mà ĐGH Phanxicô đưa ra : 
diễn tả sự hợp nhất của toàn thể Hội Thánh, và nhớ tới những người cùng khổ 
dưới mọi dạng thức trong thời đại hiện nay. 

Cha Linh Hướng 2. Cha Giuse Trần Văn Chiến là Linh hướng 2 của hiền mẫu 
giáo hạt Đalat, đã rời khỏi xứ Cầu Đất, hạt Đalat, và nhận nhiệm vụ Quản xứ 
giáo xứ Tân Phú hạt Di Linh hôm thứ hai 20-5-13. Cha Linh hướng An-phong đã 
dự lễ nhận xứ của ngài để cám ơn sự giúp đỡ của ngài cho hiền mẫu hạt Đalat 
trong thời gian qua. 

Giỗ 10 năm ĐGM Bartôlômêô. 5g15 chiều thứ hai 10-6-
2013, tại Nhà thờ Chính Toà có lễ giỗ 10 năm Đức cha 
Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Ngài rất ưu ái với hiền mẫu và 
đã sáng tác Kinh Hiền Mẫu. Những ai có thể, xin mời dự lễ 
tưởng nhớ đến ngài. Ngài làm giám mục Đalat 1975-1994 và 
làm giám mục Thanh Hoá 1994-2003 (người đầu tiên sau năm 
75, được chuyển từ Nam ra Bắc). Ngài qua đời 9-6-2003. 

Kế hoạch nhỏ. Kế hoạch nhỏ giúp Nhà Mục Vụ Chánh Toà đến hôm nay được :  

Tùng Lâm  10 Bạch Đằng 1,6 An Bình 2 Tà Nung 0,8 

Chánh Toà  12,74 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 sơ kết được hơn 50 triệu. còn thiếu một số đoàn nữa.  

 

 


