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Mai Đàm ghi nhanh 
 
   Gia đình An Phong  Sydney cứ đến tháng 12  lại rộn ràng email qua lại để bàn bạc 

về sinh họat truyền thống dễ thương - gọi đó là 'Một ngày Dành Cho Nhau' mừng Giáng 
Sinh và Tết Tây. Có đến hai chương trình trong ngày gồm buổi sáng thăm viếng đem không 
khí rộn ràng mùa Giáng Sinh đến với một vài thành viên vì lý do sức khỏe không tham dự 
được và Tiệc tại nhà hàng. Năm nay Chi hội đã đến nhà thăm Hai Bác Trần Trọng Luật và 
anh chị Nguyễn Minh Tâm - Hân.  

   Sáng Chủ nhật mới 7.30am là tài xế UBER Vũ Nhuận, bà xã, chị Bích Nông và chị 
Kim Thoa đã đến để cùng khởi hành trực chỉ đến nhà hai bác Trần Trọng Luật ở  
Marrickville. Trước 9 giờ là phái đoàn đã  có mặt tại điểm hẹn vì sáng nay đường phố ít xe 
và chỗ đậu xe đã dành sẵn cho phái đoàn, chả bù cho ngày thường  rất khó tìm được một 
chỗ đậu.  

   Phái đoàn gồm chị Kim Thoa, anh chị Mai Tá, anh chị Vũ Nhuận, anh chị Nguyễn 
Duy Lâm & Phương Anh. Chị Liên, con gái bác Luật đã tươi cười chờ ở cửa. Tuy nhiên phái 
đòan cũng phải chụp một tấm hình trước khi vào nhà gái chứ? Hai bác Luật đã sẵng sàng 
chờ gặp. Bác Luật trai đã chỉnh tề trong bộ áo chemise trắng và bộ "com-lê'  đen vui mừng 
gặp lại. Năm nay bác Luật trông khỏe nhiều so với năm ngoái. Bác Gái và chị Liên bận rộn 
và tíu tít sắp trà  nước, kẹo Chocolate và trái cây tiếp đón phái đoàn.  Anh chị Nguyễn Công 
Thành - Hương cũng đến nhập bọn.  

   Anh Vũ Nhuận tuyên bố là chưa nhà nào lại có nhiều tượng ảnh Chúa Mẹ nhiều 
như ở nhà hai bác Luật. Và bàn thờ Đức Mẹ được thắp sáng để anh chị em cùng hai Bác 
dâng lời cầu xin cho toàn gia luôn được bằng an mạnh khỏe. Bác Luật cất cao tiếng cùng 
anh chị em hát bài Hang Bêlem, Đêm Thánh Vô Cùng... Khi về, chị Liên và bác gái tiễn phái 
đoàn ra tận cửa và trong lúc nói chuyện rôm rả, chị Liên hứa sẽ làm thân hữu của chi hội 
AnPhong Sydney. Hai bác Luật lại còn tặng Chi hội Sydney một phong bì dầy cộm nữa. 

 

 
 

 
 
   Địa điểm thứ hai phái đoàn đến thăm, là nhà anh chị Nguyễn Minh Tâm - Hân. 

Theo chương trình thì phái đoàn sẽ ghé đâu đó ăn trước khi tiếp tục đi thăm. Tuy nhiên chị 
Hân đã nhắn trước là đến nhà anh chị ăn trưa. Chị nói là chị dậy sớm nhồi bột làm bánh bao 



và Bánh ngon nay đã hấp xong ... Thế là phái đòan không dám từ chối nữa. Tại đây, anh chị 
Nguyễn Tiến Hùng và Nga nhập bọn. 

 

 
 

 
 
   Anh Nguyễn Minh Tâm dù đi đứng khó khăn cũng ra tận cửa đón phái đoàn. Con 

cháu anh chị Minh Tâm - Hân đã chuẩn bị 3 đĩa lớn đầy Bánh Bao nóng hổi thơm ngon. Cả 
nhà cất tiếng hát mừng Chúa Giáng sinh và Chúc mừng Noel và Năm Mới. Anh Minh Tâm 
rất cảm động đáp lời cảm ơn Chi hội trưởng rằng: 'anh chị rất vui lòng và cảm thấy ấm áp 
khi các anh chị em đã bỏ thời giờ đến thăm anh chị'. Anh Tâm còn cho biết là anh còn nhớ 
cả bài Đêm thánh vô cùng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nữa. Khi mọi người chúc anh Minh 
Tâm năm nay được khỏe lại bình thường thì anh đùa là nếu anh khỏe thì anh chị em đâu 
còn đến nhà thăm Anh vui như vầy nữa. Và câu trả lời là lúc đó anh Tâm sẽ gia nhập vào 
phái đòan đi thăm mọi người luôn! 

   Đi thăm hai nhà nhưng không thể thiếu những tấm hình kỷ niệm vì đã có anh  Vũ 
Nhuận lo chuyện này rồi. Anh chị em từ giã  và hẹn gặp nhau ở nhà hàng Bạch Đằng vào 
buổi tối.  

   Tiệc tối, chắc là vui lắm vì là buổi gặp mặt của đại gia đình An Phong Sydney và 
cũng là ngày kỷ niệm báo Duc In Altum số 100 ra đời - 25 năm có mặt trên từng cây số 
ngàn.   



   Anh Vũ Nhuận là Trưởng ban văn nghệ đêm nay đã đưa phác thảo chương trình 
gồm 16 mục. Anh là người dẫn chương trình nổi tiếng ở Sydney vào dạo trước, nay về hưu. 
Hình ảnh Tiệc Giáng Sinh của Chi hội được  cháu Maria Nguyễn (Minh Thư), con gái anh 
chị Tâm - Hân và cũng là con dâu của Mai Tá chụp. Anh Vũ Nhuận đã đưa trình làng trên 
facebook ngay ngày hôm sau. Hình ảnh đẹp tuyệt! 

 

 
 
   Số người tham dự Tiệc Giáng Sinh của Chi hội năm nay vốn được bà con ủng hộ 

hết mình nên đã lên tới trên 100 người thành thử nhà hàng phải đặc biệt xếp bàn phía ngoài 
mới đủ chỗ cho mọi thực khách. 

 

  

 
 

 
 

 
    
Năm nay gia đình An Phong còn rộn rã thêm lên là nhờ có sự tham gia của nhóm trẻ 

như gia đình Trần Trọng Dũng, Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Thức...  
   Đến giờ hoàng đạo,  tất cả các anh em cựu đệ tử được mời lên sâu khấu mở đầu 

bài hát  'Hát Khen Mừng Chúa Giáng Sinh'. Hình ảnh các anh cùng nhau hát với mũ Santa 
đỏ trắng đội trên đầu trông thật dễ thương! Sau đó anh Chi Hội Trưởng mời mọi người nâng 
ly chúc mừng khai tiệc. 

 



 
 
    
Các anh hát thêm một bài tủ nữa -'Vó câu muôn dặm' của Văn Phụng- bài hát truyền 

thống của Gia Đình An Phong Sydney - ai cũng khen nức nở là các anh hát hay quá như 
trong đĩa vậy! Năm nay đặc biệt có thêm cựu đệ tử Trần Anh Thùy và bà xã đến tham dự 
lần đầu và anh Phạm Chương, bạn đồng môn đã  phỏng vấn cảm tưởng của anh trong lần 
đầu tiên gặp gỡ lại anh em.  

   Tiệc Giáng Sinh thì không thể thiếu bài 'Đêm thánh Vô Cùng' được tất cả mọi 
người cất tiếng hát lên trong niềm xúc động, tưởng nhớ đến đêm Chúa sinh ra đời.  

   Nói đến Thực đơn, thì ôi thôi đủ cả 6 món, món nào cũng thật ngon. Ngoài ra còn 
có cả mục trò chơi ráp số nữa, người trúng giải cũng khá mãn nguyện.  

   Để mua vui,  anh chị Chi Hội Trưởng, anh chị Chi Hội Phó và anh chị Vũ Nhuận đã 
lên trình diễn một màn múa mà chưa bao giờ được lên lịch tập dượt. Màn này do anh Vũ 
Nhuận sáng tạo và đạo diễn ...người múa được bảo: cứ nhìn theo tay anh Vũ Nhuận mà 
làm theo - và ai nấy cũng được một mẻ cười rộ thật vui!  

 

 
 
    
Những buổi tiệc vui như thế này mà có chị Kim Thoa thì không thể thiếu phần đọc 

thơ của chị được. Rồi phần đơn ca của cô Mỹ Nhân, là một thân hữu, con gái cựu đệ tử 
Trần Tứ Cảnh hát thật hay bài Noel Xanh. 

 

 
 
   Tiếp đến là phần trình diễn của hai Thầy - Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế từ 

Melbourne lên - giọng hát của hai Thầy quả thật mạnh mẽ và vui tươi.   
   Xen kẽ chương trình còn có những mục rút số trúng có giải thưởng - ai trúng cũng 

đều lấy làm  vui cả. Phần độc đắc gồm 3 chai rượu lại cũng về tay của môt thân hữu. Hai 



cháu Alistair và Audrey, cháu nội của anh chị Trần  Ngọc Tá rất vui sướng vì được phụ phần 
rút số.  

   Phần cắt bánh kỷ niệm Duc In Altum số 100  với hình giống y như mặt bìa tờ báo 
do Chi hội trưởng tạo kiểu. Chủ nhiệm Trần Ngọc Tá có đôi lời nói về Con thuyền Duc In 
Altum  (Ra Khơi) lặng lẽ  ra khơi được 25 năm. Ngay sau đó Nội San Duc In Altum đặc biệt 
kỷ niệm số 100 được các cháu đưa đến tận tay từng người. Chiếc bánh thì trông đẹp đến 
nỗi không ai nỡ ra tay cắt bánh hết . Dĩ nhiên là mọi người đều khen bánh vừa đẹp lại vừa 
ngon! 

 

 
 

 
 

 
 
    
Tiệc vui nào cũng tới lúc tàn, bà con chia tay ra về cùng chúc nhau những tháng 

ngày trong năm mới 2018 thật an lành, nhận được nhiều hồng ân Chúa ban.  
   Ngoài trời đầy ắp không khí rộn ràng ấm cúng của mùa Giáng Sinh và người ghi 

nhanh đây cũng yêu luôn 'Một ngày dành cho nhau" mừng Giáng Sinh 2017 của Gia đình 
An Phong Sydney!.  

 
 
Ghi nhanh 
Mai Đàm - Cây viết cùn 
 
 
 

Điện thư 'Dư âm tiệc mừng Giáng Sinh' 
của Mây Chiều:  



  
Sydney 13/12/2017 
Mến chào cả nhà, 
Tuy bữa nay đã qua ngày thứ 3 rồi, nhưng dư âm của tiệc mừng Giáng Sinh vẫn còn 

đâu đây, mà tiệc mừng hoành tráng cũng là công sức của anh chị.  
CHT Lâm & Anh,vừa tuổi trẻ lại tài cao lại khiêm nhường, rồi sự đóng góp của MC 

Vũ Nhuận liên tiếp mở đài từ đầu đến cuối, rồi CHP Mười Hai cùng phu nhân mừng kỷ niệm 
báo DIA số 100, rồi còn những anh chị đóng góp nhưng không ra mặt. Tất cả đã góp công 
sức cho bữa tiệc vui thật là vui, mà thức ăn thì khỏi nói, rẻ chưa từng có, và cũng nhờ tài 
ngoại giao khéo léo của MC Vũ Nhuận.  

Duy có một điều là từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ có một MC, nên Vũ Nhuận xem ra 
làm việc quá mức, không còn chút thì giờ để bồi dưỡng, rút kinh nghiệm lần sau chúng ta có 
thêm một MC phụ tá để MC chính mạch có thể nghỉ ngơi đôi chút?  

Một nhân vật cũng phải nhắc tới là chị Mai Tá đã hết mình chụp những bức hình thật 
đẹp, và cũng như Vũ Nhuận, hai người đã trổ hết tài năng cho lên hình ngay trên Facebook, 
gởi đi khắp năm châu bốn bể những bức hình nóng hổi.  

Cha Thịnh trong buổi tiệc giữ low profile, xét ra cũng đúng, vì này là bữa tiệc, không 
có thánh lễ.  

Một lần nữa, xin tất cả gia đình anphong cùng thân hữu nói lên lời hoan hô và hoan 
hô ban tổ chức, vạn tuế vạn tuế vạn tuế. 

Xin thân mến chào, đây chỉ là một ý nghĩ của một thành viên GĐAP, nhưng có thể ý 
nghĩ này sẽ được nhiều anh chị em ủng hộ. 

Phạm Văn Chương  
 
 


