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THƯ CỦA CHA Bề Trên Tổng Quyền DCCT 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU 

 
Ngày 28 tháng 01 năm 2017 
Lễ Thánh Tôma Aquina 

 
Chúc mừng Năm Mới Đinh Dậu Hạnh Phúc và Ân Phúc. 
Cha Giám Tỉnh Giuse Bích thân mến, 
Quý anh chị em sinh viên, cộng tác viên, ân nhân, cựu đệ tử cùng tín hữu thân mến 
Tôi vui mừng gửi lời chào anh chị em khi Năm Mới Đinh Dậu đang sang. Khi anh em sinh viên về 

thăm gia đình và mọi người chuẩn bị sẵn sàng đón mừng Tết, Năm Mới, tôi xin anh chị em suy đi gẫm lại 
trong lòng tất cả các “dấu chỉ thời đại” để anh chị em cũng có thể biện phân sự hiện diện và con đường của 
Chúa dành cho anh chị em hôm nay. 

Mỗi lần Năm Mới đến, tất cả chúng ta được mời gọi đào sâu và canh tân mối tương quan của chúng 
ta với Chúa Giêsu, Đấng là dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Trong Tông Huấn Evangelii 
Gaudium, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta chia sẻ lòng thương xót và niềm vui này với mọi 
người. Tổng Công Hội XXV thúc giục chúng ta hãy là “NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ: 
Trong sự liên đới vì sứ vụ, cho một thế giới bị tổn thương.” Chúng ta thấy những thương tích của thế giới 
chúng ta nơi nhiều người đau khổ phải đi lánh nạn do bởi chiến tranh và bạo lực – tại Trung Đông, Ukraine, 
Châu Á. Chúng ta nhận ra thế giới đau khổ nơi sự thiếu tôn trọng và chăm sóc cho ngôi nhà chung của 
chúng ta là Trái Đất. Chúng ta đụng chạm đến những thương tích của Chúa Giêsu nơi những thương tích 
của người nghèo và người bị bỏ rơi, già cũng như trẻ, những người cô đơn và bị đe dọa.  

Xin cám ơn anh chị em vì đã trở thành những chứng tá sống động cũng như những nhà thừa sai của 
Chúa Cứu Thế cho thế giới đau khổ và mang thương tích này. Bằng đời sống và lời nói, anh chị em đã công 
bố Thiên Chúa ở cùng chúng ta: khi chúng ta gặp gian nan cũng như khi vui mừng, khi chúng ta buồn phiền 
cũng như hy vọng. Thật ra, chính Thiên Chúa là nguồn tình thương xót – và niềm hy vọng này mời gọi 
chúng ta không bao giờ thất vọng. 

Xin cám ơn tất cả Quý Soeur và Quý Thầy Trợ sĩ đang chia sẻ ơn gọi và đặc sủng thừa sai DCCT. 
Anh chị em hãy tiếp tục tận hiến đời mình cho ơn cứu độ chứa chan. Cám ơn Quý Ân nhân và Cộng tác 
viên. Lòng quảng đại của anh chị em đã giúp chúng tôi thực hiện sứ mạng của mình bằng những cách rất 
thực tiễn. Xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh em Cựu Đệ tử, những người vẫn tiếp tục hỗ trợ và tham gia 
vào Sứ Vụ Cứu Thế tại Việt Nam và các nơi khác. Xin cũng gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em tín hữu 
tại các nhà thờ thuộc DCCT cũng như đang tham gia các sinh hoạt khác của DCCT. 

Năm Mới sắp sang, nguyện xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đồng hành và an ủi anh chị em bằng tình 
mẫu tử của Người! Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và ban 
cho anh chị em sức mạnh! Nguyện xin thánh Anphongsô và tất cả các thánh trong Dòng truyền cho anh chị 
em tinh thần thừa sai! Xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha, và Con, và Thánh Thần xuống trên anh chị em 
và ở lại với anh chị em và gia đình suốt Năm Mới này. 

Người anh em trong Chúa Cứu Thế, 
Michael Brehl, C.Ss.R. 
Bề Trên Tổng Quyền. (Lm. JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R. chuyển ngữ.) 
 

MỘT NGÀY DÀNH CHO NHAU  
Vũ Nhuận ghi nhanh 
Thứ bảy 10.12.2016 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz


Với các anh chị Trần Ngọc Tá, Đàm Thị Mai, Bích Nông, Vũ Nhuận, Tiến Hùng, Kim Linh, Công 
Thành, Hương và chị Kim Thoa (phu nhân bác Trần Anh Cung lớp cha Thao). 

Trong một ngày thứ bảy đẹp trời dễ chịu, vào lúc 9g sáng tài xế Uber Vũ Nhuận chở anh Ngọc Tá 
(rất kén tài xế, chỉ chịu VN), chị Mai Đàm, chị Kim Thoa cùng với các anh Tiến Hùng, Kim Linh và vợ chồng 
Công Thành & Hương tới nhà bà cố anh Mai Văn Thịnh LM DCCT tại Yagoona. 

 

 
 
So với năm ngoái bà cố yếu hơn không thể ra phòng khách tiếp chuyện.Vì thế anh chị em đã vào tận 

phòng thăm hỏi. Nghe nói bà cố rất nhức nhối, nhưng có lẽ nhờ thuốc giảm đau mà bà cố đã tỉnh táo hơn. 
Sau vài chuyện bên lề hỏi han anh em đề nghị bà cố hợp lòng hát vài bài Giáng Sinh và đọc kinh trong tinh 
thần cầu nguyện cho bà cố và cho gia đình. 

 

 
 
(đính kèm là một hình chụp dễ thương khi chị Kim Thoa nổi hứng dành cho bà cố một nụ hôn nồng 

ấm mừng lễ Giáng Sinh).  
 

 
 
Sau đó anh CHP đại diện chi hội chúc mừng và trao quà Giáng Sinh. Năm nay bà cố không nhắc gì 

đến ‘tội’của đứa con thân yêu như năm ngoái vì thế anh Thịnh cứ yên tâm tụi này không biết gì thêm 
chuyện quá khứ của anh. 

Sau đó anh chị em lại lên đường đến nhà bác Trần Trọng Luật – thân phụ của anh Trần Trọng Dũng 
cựu đệ tử. Nhờ nghiên cứu trước với Google Maps nên địa chỉ tuy ở vùng  Marrickville thế nhưng ‘phái 
đoàn’ đã đến đúng chỗ và may mắn có chỗ đậu xe.  

Bác Luật năm nay 84 tuổi. Trước đây khi bác nằm trong bệnh viện Concord anh chị em cũng đã tới 
thăm. Vì thế người được bác nhắc đến đầu tiên là anh CHT Duy Lâm. Nhưng khi biết tin Duy Lâm vừa qua 
một ca giải phẫu, bác gửi lời thăm hỏi vấn an. Tại nhà bác Luật ngoài bác gái còn có anh Trần Trọng Trung 



là con trai của bác. Sau vài lời thăm hỏi, anh em đề nghị đọc kinh và hát vài bài hát Giáng Sinh. Anh CHP 
Trần Ngọc Tá xin đại diện chi hội chúc Giáng Sinh và trao quà tượng trưng. Hôm ấy thấy bác Luật tươi tỉnh 
và rất vui (hình đính kèm). Có một chi tiết bên lề là được biết sinh nhật của bác là ngày 4 tháng giêng, nên 
anh chị em chụp liền cơ hội chúc bác sinh nhật và hát bài Happy Birthday.  

 

 
 
Và trong lúc ‘bốc đồng’ MC VN bèn đề nghị xin chụp một bức hình chung để làm kỷ niệm và yêu cầu 

hai bác dành cho nhau một cử chỉ nồng ấm. Bác gái ‘mắc cở’ từ chối liền. Nhưng xem ra bác trai sẵn sàng 
‘xung trận’. Cuối cùng để dung hòa, MC đề nghị thôi hai bác nắm tay nhau để bác trai hôn tay bác gái. Thế 
là bác Luật làm ngay … chẳng ngại ngùng đến độ phó nhòm bấm máy không kịp (Mời quý vị xem hình mới 
tin!) 

 

 
 
Sau nhà bác Luật, anh em lại lên đường đến nhà cựu đệ tử Minh Tâm ở Chipping Norton. Được biết 

anh Minh Tâm đã phải chịu đựng bệnh tật một thời gian dài, thế nhưng anh vẫn kiên trì phấn đấu. Thật đáng 
bái phục. Sự có mặt của chi hội cựu đệ tử DCCT đã mang lại đôi chút ấm lòng cho anh Tâm và chị Hân.  

 

 
 
Chẳng dấu gì anh chị Tâm & Hân là thông gia với anh chị Tá & Mai. Con gái út của anh chị Tâm Hân 

là cháu Minh Thư – một thành viên hết sức tích cực của chi hội. Anh Tâm còn là cựu sĩ quan chiến tranh 
chính trị cùng khóa với Bosco Hùng nhạc trưởng học viện An Phong năm nào. Buổi họp mặt mừng xuân 
2017 của chi hội – theo lời đề nghị của anh chị Tâm Hân – sẽ được tổ chức tại nhà của anh chị. Anh chị đã 
có một kiểu cách giải thích dễ thương đó là : ‘vì tôi không đến được với các bạn, thì xin mời các bạn đến với 
gia đình chúng tôi’. Không biết còn lời giải thích nào ‘ấm lòng chiến sĩ hơn’. 

 



 
 
Từ nhà anh chị Tâm Hân, chúng tôi lại lên đường đến thăm bác Nguyễn Đắc Dận – thân phụ cựu đệ 

tử Nguyễn Đắc Dũng - ở Hoxton Park, miền tây Sydney.  
 

 
 
Bác Dận tuổi cao nhưng xem ra vẫn còn linh hoạt. Bác từng là dân biểu trong hai nhiệm kỳ thời đệ 

nhất cộng hòa. Thế nhưng điều đáng nói là được biết trước năm 1975 bác nổi tiếng là ‘vua chim cút’. Chúng 
tôi chụp ngay cơ hội yêu cầu bác kể thêm chi tiết. Bác thao thao bất tuyệt và một người có vẻ tâm đắc với 
câu chuyện của bác là Công Thành. Biết đâu trong tương lai Công Thành sẽ trở thành ‘vua chim cút’ tại Úc 
Châu. Chúng ta chờ coi. Trong lúc câu chuyện đang rôm rả thì Bác Dận vào phòng đem ra một chồng sách 
do bác biên soạn với đầu đề : ‘Thế Giới Bên Kia’ và tặng cho mỗi người một cuốn.  

 

 
 
Thế nhưng trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có bác là người có thẩm quyền nói về đề tài này, 

còn những anh chị em khác xem ra vẫn còn nặng nợ với cuộc đời dương gian. Cuối cùng anh CHP trao quà 
và chúc bác một mùa lễ Giáng Sinh an bình. 

 

 
 



Chuyến viếng thăm kết thúc vào lúc 2g30 và anh chị em hẹn gặp lại nhau tại nhà hàng Bạch Đằng 
vào buổi tối. 

Anh chị em ai cũng đồng ý là chuyến viếng thăm có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đó là mang niềm 
vui đến cho những người mà vì một lý do nào đó không thể đến sinh hoạt với chi hội.  

Chỉ cần nhìn ánh mắt trìu mến của bà cố khi hát bài : Hát Khen Mừng Chúa Giáng Sinh Ra Đời hay 
nụ cười hồn nhiên của bác Trọng Luật khi cầm tay bác gái cũng như lời phát biểu đầy xúc động của anh 
Minh Tâm hoặc những tâm tình thao thao bất tuyệt của bác Đắc Dận khi nhắc đến những chuyện quá khứ 
và được mọi người lắng nghe.  

Chỉ những hình ảnh thân thương đó cũng đủ làm cho cuộc thăm viếng có ý nghĩa và phải chăng đó 
là ý nghĩa của thông điệp an bình mùa Giáng Sinh. 

Vũ Nhuận ghi nhanh    
 

GHI NHANH BUỔI LIÊN HOAN MỪNG GIÁNG SINH  
Tối thứ bảy 10.12.2016 Tại nhà hàng Bạch Đằng – Canley Vale – Sydney – Australia 

 
Phát xuất từ một ý tưởng có từ năm ngoái. Đó là sau buổi viếng thăm nhân dịp Giáng Sinh một số 

thành viên trong chi hội - vì một lý do nào đó không thể đến sinh hoạt – thường một buổi liên hoan sẽ được 
tổ chức tại một nhà ai đó. Đương nhiên nếu tổ chức tại nhà, các chị lại phải bận rộn chuẩn bị các món ăn 
sau khi đã đi thăm từ sáng sớm. Trong một mùa hè khá nóng bức, chuyện bảo quản an toàn thực phẩm 
cũng là điều đáng quan tâm. Theo kinh nghiệm thì có rất nhiều bất tiện. Do đó có ý kiến là tại sao ‘các bác’ 
không nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi sáng bận rộn kéo dài. Tại sao ta không ‘làm sang’ book nhà hàng 
ăn một bữa thoải mái.  

Ồ ý kiến hay! 
Thế nhưng nếu làm thì phải quyết định sớm thì may ra nhà hàng mới còn chỗ, nhất là gần lễ Giáng 

Sinh. Thế nhưng book nhà hàng nào? Đa số đều chọn nhà hàng Bạch Đằng ở Canley Vale là tiện nhất. 
Năm ngoái chi hội đã hụt một lần.  

Book ngày đã là chuyện khó, thế nhưng book mấy bàn mới là vấn đề. Nếu chỉ book 3, 4 bàn mà lại 
đòi độc chiếm cả một căn phòng có sức chứa tối đa 8 bàn thì cũng tội cho nhà hàng. Chẳng thế mà chủ 
nhân nhà hàng là chị Huệ cứ điện thoại hỏi chi hội xác định bao nhiêu bàn để còn tính. 

Rồi đến chuyện giá cả. Mỗi phần tính bao nhiêu. Ăn ở nhà, bao nhiêu người cũng được. Thế nhưng 
ăn ở nhà hàng lại là chuyện khác. Bàn 10 người mà chỉ có 5 người thì cũng phải tính đủ cho nhà hàng.  

Nay đến chuyện quyết định giá cả. 30$, 40$ hay 50$. Đó quả là một bài toán nhức đầu cho CHT & 
CHP. Chọn 50$ thì sợ quá cao, sẽ có ít người đến. Còn nếu chọn 30$ thì làm sao có được một bữa ăn coi 
được. Thật chẳng biết tính sao. Cuối cùng cả nhà ….. chọn giải pháp 30$. 

Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. 
Thế rồi anh chị CHT và CHP cùng với anh chị ‘cố vấn chỉ dại’ quyết định đến Bạch Đằng ăn một bữa 

rồi tính. Hôm đó là ngày gia đình CHT Duy Lâm vừa đi chơi ở Nhật Bản về. Thôi thì cũng tiện, bàn tính cho 
dứt điểm. Hôm đó anh chị em cũng gặp chủ nhân nhà hàng là chị Huệ. Chị hỏi ngân sách của chi hội như 
thế nào cho mỗi bàn trong buổi liên hoan. Bà con nhìn nhau thẹn thùng, biết chắc là nếu nói chỉ có 30$ cho 
mỗi đầu người, chắc chị Huệ tức cười lắm Thời buổi này làm gì có được cái giá đó. Thôi cứ nói, tới đâu thì 
tới.  

Không thấy chị Huệ nói gì. Chỉ thấy chị bỏ đi. Rồi một hồi sau thấy chị trở lại cầm trên tay một tờ 
giấy nhỏ ghi rõ thực đơn gồm 6 món : 

1. Gỏi tôm thịt, 2. Hào hấp gừng hành, 3. Chim cút quay, 4. Tôm rang me 
5. Cá chiên, 6. Lẫu đồ biển, 7. Cơm trắng, 8. Tráng miệng 
   

 



 
Cả nhà nhìn nhau ngỡ ngàng không biết có mơ hay không. Chỉ với 30$ mà được ăn bằng này món. 

Tờ thực đơn được chuyền tay để nhìn tận mắt như Tôma đòi sờ vết đâm trên ngực Chúa. Trước sự ngỡ 
ngàng của bà con, chị Huệ chỉ mỉm cười nói nhỏ : ‘xin các anh chị cầu nguyện cho em’.  

Đánh đổi chỉ có thế sao? Chuyện nhỏ! 
Được biết con trai duy nhất của chị Huệ là Andrew Võ, bạn đồng môn với con trai của tôi là Francis 

Vũ, vừa tốt nghiệp nha sĩ. Dường như chi hội ‘chưa cầu nguyện mà chị đã được ơn rồi’.  
Thông điệp Giáng Sinh: CHO và NHẬN là như thế 
Mở đầu buổi liên hoan: 
MC (đó là tui!) trong đôi lời ngắn gọn cho biết ý nghĩa buổi liên hoan với sự tham dự của khoảng 80 

người gồm gia đình cựu đệ tử và thân hữu. Qua đó MC chúc mừng Giáng Sinh và tường trình chuyến đi 
thăm 4 thành viên gồm bà Cố anh Thịnh, bác Luật, cựu đệ tử Minh Tâm và bác Dận) hồi sáng. Đây là lần 
đầu tiên hình thức liên hoan tại nhà hàng được tổ chức. MC nhấn mạnh điều khác biệt là trong buổi liên 
hoan sẽ không gây quỹ, không bán vé số, và thực đơn với 6 món mà chỉ có 30$. Hình như trên mặt thực 
khách ai cũng có những nụ cười rạng rỡ và thích thú. Tuy nhiên …. thấy mới tin. Có nghĩa là chừng nào đồ 
ăn mang ra đã …. chứ chưa vội mừng sớm. 

Bên cạnh những tin vui thì cũng có tin không vui. MC cho biết hoàn cảnh sức khỏe của CHT Duy 
Lâm, bất ngờ phải vào bệnh viện để giải phẫu tim. Nay đã bình phục và đang an dưỡng, nghỉ ngơi tại nhà. 
Anh DL rất tiếc không thể cùng với gia đình đến tham dự buổi liên hoan, thế nhưng anh cầu chúc buổi tiệc 
liên hoan thành công tốt đẹp. MC đề nghị mọi người nhớ đến anh trong lời nguyện. 

Đây là hình chụp Duy Lâm và các bạn khi đến nhà hàng Bạch Đằng để đặt tiệc liên hoan. 2 ngày 
sau đó anh vào bệnh viện. 

 

 
 
Trở lại với ghi … thật nhanh buổi liên hoan. Để tạo bầu không khí linh thiêng trong đôi phút, MC mời 

anh em cựu đệ tử gồm các bạn Nguyễn Mười, Tiến Hùng, Văn Chương, Đắc Dũng, Kim Linh, Công Thành, 
Anh Dũng, Ngọc Tá, Vũ Nhuận và cha Trí đầu đội mũ ông già Santa lên sân khấu hát bài : Đêm Thanh 
Nghe Tiếng Hát Của Thiên Thần. Mỗi lần hát ca khúc này là cả một bàu trời kỷ niệm trở lại thời đệ tử Vũng 
Tàu cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60.   

 

 



 
 
Sau đó MC mời anh Trần Ngọc Tá trong vai trò CHP, thay mặt cho CHT Duy Lâm nói đôi lời. Hình 

như hôm nay TNTá có nhiều dịp đọc diễn văn, buổi sáng khi đến thăm 4 nhà, nay lại thêm một lần nữa vì 
thế càng ngày xem ra càng …. nhuyễn. Cám ơn Duy Lâm đã tạo cơ hội cho anh.  

 

  
 
Ban hợp ca cựu đệ tử được mời trở lại ‘sân khấu’ với bài đồng ca Vó Câu Muôn Dặm. Có thể gọi đó 

là bài ca truyền thống của chi hội, thường được hát trong các tiệc cưới khi thành viên chi hội có con cái lập 
gia đình. Cha Trí có lẽ lần đầu tiên được hát với ban hợp ca nên đã khen hết mình. ‘Bài hát quá hay, hùng 
hồn thích hợp với tinh thần DCCT’…. còn MC thì khen ban hợp ca hát hay …. như CD (?)  

 
Để tạo khí thế vui nhộn ngay từ phút đầu khi đồ ăn chưa mang ra, MC mời 1 cháu lên rút số đặc biệt 

và yêu cầu người trúng mở quà ngay tại chỗ vì MC biết trong thùng quà có gì. Cháu nội anh chị Tá là 
Alistair lên rút thăm và điều bất ngờ 100% .... chứ không do dàn xếp (bán độ) ….. Anh Tá trúng giải. Anh 
mở quà, ngoài 2 chai Rosé lớn nhỏ ôm nhau như mẹ với con, còn có một bình sữa ‘cốt xì tô’. Và như đã 
được tính toán từ trước, trước khi MC mời anh Tá cầm bình sữa tu thì MC đề nghị cả nhà rót rượu bia đầy 
ly và dơ cao hô: CHEERS.  

 

 
 
Và như thế tiệc liên hoan mừng Giáng Sinh của gia đình An Phong Sydney bắt đầu. 
Trong mục văn nghệ đầu tiên bác Nguyễn Thị Năm được mời lên sân khấu đọc một bài thơ mà bác 

rất tâm đắc. Được biết bác Năm dành một sự quý mến rất đặc biệt cho chi hội. Xin cám ơn bác.  
 



 
 
Sau đó là tâm tình của cha Trí về sứ vụ rao giảng tin mừng trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

Bài phát biểu ngắn gọn, linh động đã được đón nhận với nhiều thiện cảm. 

 
 
Tam ca : Tướng Sĩ Tượng (Vũ Hùng, Quang Thắng và Vũ Nhuận) với bài Đi Với Tôi của nhạc sĩ 

Canh Thân. Ban tam ca này dự tính lấy một tên gọi khiêm tốn hơn là Xe Pháo Mã. Những sự đời thường 
tình là …… mỗi khi có thời cơ là phải chụp liền, cứ thoải mái NỔ! Chẳng chết ai. 

 

 
 
Nữ sĩ Kim Thoa (Phu nhân bác Nguyễn Anh Cung RIP cùng lớp với cha cựu bề trên giám tỉnh 

DCCT Trần Ngọc Thao) được mời lên đọc bài thơ : ‘Đất nước mình ngộ quá phải không anh?’ của Trần Thị 
Lam   

 



 
Sau đó MC mời bác Nguyễn Đắc Dận (thân phụ cựu đệ tử Nguyễn Đắc Dũng) kể về lý do tại sao 

trước năm 1975 khi còn là dân biểu thời đệ nhất cộng hòa, bác nổi tiếng là ‘vua chim cút’. Câu chuyện khá 
lý thú. Nhưng vì giới hạn của bài ghi nhanh, không thể kể hết những chi tiết thú vị. Nếu tò mò, xin các bạn 
cứ liên lạc trực tiếp với Nguyễn Đắc Dũng.   

 

   
 
Buổi tiệc liên hoan tiếp tục với việc rút thăm 5 món quà giá trị đều do anh chị Mai Tá tặng. Các cháu 

Ali, Audrey, Oliver, Jac, Summer, Andy được mời lên rút thăm và các cháu cũng đã được ‘thần may mắn’ 
gõ cửa với món quà ‘đồng hồ’ thấy quen quen. 

 
 
Kế tiếp, MC đề nghị phòng ăn giảm độ sáng để cả nhà - trong một vài phút lắng đọng – hát chung 

bài Đêm Thánh Vô Cùng. Và một yêu cầu bất ngờ của MC làm nhiều người cảm động khi được đề nghị 
quay sang người bên cạnh bắt tay chúc mừng Giáng Sinh. 

Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vừa thưởng thức văn nghệ thì chúng tôi ghi nhận được 
một vài cảm nghĩ của thực khách cũng như vài chuyện bên lề như : Bữa ăn quá ngon, quá rẻ : chắc ban 
điều hành chi hội dí dao ‘khủng bố’ chủ nhà hàng. Để tạo khác biệt : MC mời anh chị CHP đến từng bàn 
cám ơn (như đám cưới). Xem ra anh chị Mai Tá cũng vui (xem hình) mà cả nhà cũng hả hê. 

 

 
 
Anh LM Thịnh đến trễ cũng được mời đi từng bàn thăm hỏi, chụp hình đàng hoàng.  
Có ý kiến đề nghị thừa thắng xông lên, năm tới tổ chức nữa, cho dầu giá …. có lên 40$. 
Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm thì cũng có một ‘khuyết điểm’ vĩ đại mà nếu không có thiếu sót 

này thì có lẽ buổi tiệc liên hoan được đánh giá ‘trên cả tuyệt vời’. Đó là âm thanh. Thôi xin rút kinh nghiệm, 
cho năm tới. 



Buổi tiệc liên hoan chấm dứt trong tình yêu thương chan hòa của mùa lễ Giáng Sinh. Một lần nữa 
xin chúc cả nhà : 

MỘT MÙA GIÁNG SINH biết CHO hơn là NHẬN. 
Vũ Nhuận ghi …. thật nhanh!  ________________________________________ 
 

GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY HỌP MẶT 
ĐÓN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017  NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 2017 

____________________________________________________________________________ 
Mây Chiều ghi nhanh  
Cư dân Sydney năm nay mới đầu năm mà đã phải hứng chịu một mùa hè đỏ lửa. Với kim hàn thử 

biểu mỗi tuần chỉ trên mức 40oC, từng đợt nóng kinh khủng cứ tạt vài da vào thịt mỗi khi ai phải ra ngoài trời 
khi có việc. Cái nắng ghê gớm như xé da xé thịt. Cứ tưởng rằng năm nay số anh chị em đi họp mặt mừng 
Xuân sẽ giảm sút, nhưng Mây Chiều lầm to, vì trong ngày mừng Xuân thứ Bẩy mồng 4 tháng 2 vừa qua, 
cũng trùng hợp với ngày Cộng Đồng người Việt Tự do NSW tổ thức hội chợ Tết, số anh chị em cả già lẫn 
trẻ tới tham dự vượt qua con số 70 người, một con số đông kỷ lục thưa từng có. 

Trước đây, anh chị Mai Tá, vào dịp này, năm nào cũng đứng ra tổ chức tại gia trang của anh chị, thì 
năm nay xẩy ra một sự thay đổi địa điểm mới là gia đình anh chị Tâm và Hân, cũng là sui gia của anh chị 
Mai Tá, đã đứng ra đón tiếp gia đình An Phong, đến nhà của anh chị để mừng Xuân Đinh Dậu 2017. 

Căn nhà của anh chị Tâm Hân nằm trên đường Frank de Oliveri, vùng Chipping Norton, trong một 
khu phố toàn là những căn nhà lầu 2 tầng khang trang mới được xây cất. 

 

 
 

Chưa tới giờ hoàng đạo nhưng các anh chị em đã ngồi chật ních căn phòng khách rộng rãi của anh 
chị. Hai cháu Nê và Thư còn phải sắp xếp chỗ ngồi ở phòng kế bên và cả trong nhà bếp. Máy lạnh, quạt 
máy đang phải làm việc tối đa để làm dịu mát căn phòng quá đông người tụ tập. Vẫn người anh em thân 
thương Vũ Nhuận đảm nhiệm làm MC, một chức vụ mà anh đã nắm giữ từ ngày lập hội, và xem ra cũng 
chẳng thấy ai ngắm nghé chức vụ này, nên Mây chiều tin rằng anh sẽ còn tiếp tục làm MC mãi mãi. 

Trước phần khai mạc, anh đã giới thiệu những khuôn mặt mới đến lần đầu. Trước hết là mẹ của chị 
Nga, nhạc mẫu của cựu CHT Tiến Hùng, đã từ thành phố Toronto của Canada lạnh lẽo sang Úc để trốn cái 
lạnh.  

 
                    Mẹ chị Nga                    Bác Năm và chị Cung                                  Gia chủ Nguyễn Minh Tâm 
 

Tiếp theo thì anh giới thiệu một người có tên là Cu Tý, con rể của anh chị Linh, làm mọi con mắt đều 
đổ dồn về nhân vật có cái tên tếu Cu Tý này. Mây Chiều cứ tưởng Cu tý là một ai đó còn nhỏ, ai dè Cu Tý 
đây là một thanh niên cao ráo, to con và vạm vỡ như một lực sĩ điền kinh. Sau này, trong khi dùng tiệc, Mây 
Chiều có dịp hỏi thẳng anh chị Linh, thì mới biết rằng người con rể của anh chị là người ngoại quốc, có tên 
là Curtis, nhưng để phiên âm cho dễ đọc, chị đặt tên là Cu Tý và con rể của chị cũng rất thích thú với cái 
tên mới này. Theo lời kêu gọi của CHT Duy Lâm, các nữ hoàng nội địa đã mặc những chiếc áo dài tha 
thướt, trong đó có chị Cung (trước đây anh em thường gọi là Bác Cung, nhưng nay bác trai đã ra đi, mà 



tính về tuổi tác Bác Cung gái cũng chẳng hơn tuổi anh chị em nhiều, nên bác mong được gọi là chị cho 
thân mật và trẻ trung hơn) 

Chị Hân, chị Mai, chị Lê, Mỹ Hương và Mỹ Nhân, và nhất là phu nhân của CHT là Phương Anh, với 
chiếc áo dài độc đáo trẻ trung không tay. Hoan hô các chị đã mặc áo dài, đã làm sống lại khung khí mừng 
Tết Việt Nam trong một khung cảnh thu hẹp... 

Trước giờ khai mạc, gia chủ Minh Tâm, tuy đang bị căn bệnh Parkinson quái ác hành hạ, cũng cố 
gắng đứng dậy nói lên lời chào đón cha Thịnh cùng tất cà anh chị em. Giọng nói của anh đã yếu đi nhiều 
song vẫn còn mạch lạc và đầy niềm vui.  

Mây Chiều tin rằng bữa nay anh vui lắm vì anh chị em đang mang đến cho anh niềm vui này, một 
niềm vui thật chân tình. 

Lời ca ”Trong hân hoan chúng con về đây 
 Mang tin yêu mơ ước nồng say 
 Cùng họp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha” 
được Vũ Nhuận cất lên, hoà nhịp với tiếng đàn dương cầm điêu luyện của Anthony. Lời ca lẫn tiếng 

đàn đã bay bổng lên trời cao như mời gọi anh chị em hòa mình cùng dâng thánh lễ đầu Xuân, do cha Thịnh 
cử hành, một người anh em lúc nào cũng xứng danh là thân thương của Chi hội.  

 

 
                        Linh mục Mai Văn Thịnh  

 
Trong bài giảng hôm nay, cha đã nhắc đến “muối và ánh sáng”, là ý nghĩa trọng tâm, trùng hợp với 

lời ca ”giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu soi kẻ ngay lành”. Muối thì phải mặn để ướp thịt cá khỏi 
hư thối, còn đèn thì phải tỏa sáng chứ không lẽ thắp đèn rồi cất vào thùng kín. Nói gọn lại là cuộc sống của 
chúng ta phải phản chiếu tình yêu của Thiên chúa. Thánh lễ được tiếp tục và lời ca tiếng đàn lại quyện lẫn 
với nhau bay bổng lên cao: 

 
Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, 
Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền 
Con dâng lên Ngài lời cam kết tương lai 
Xin cho con được luôn tín trung cùng Ngài. 
Tất cả đang chìm đắm trong tràn ngập yêu thương. 
 

 
 
Rồi thánh lễ được kết thúc trong lời ca cầu nguyện cho các đấng sinh thành: 
“Con ra đời có Mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la 
Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà 
Nhờ công Cha nhờ nghĩa Mẹ 
Con khôn lớn trong muôn lời ca”. 
Mây Chiều xin thay mặt anh em hoan hô MC Vũ Nhuận đã lựa chọn những bài ca thật sâu sắc, như 

xoáy vào tâm h ồn mỗi người.  
 



 
 
Bước sang phần sinh hoạt, anh Tá tường trình rằng kỳ này không có tin tức nào khác hơn ngoài 

việc chào mừng anh Nguyễn An Bình nay đã được nâng lên hàng Thượng thọ với số tuồi 80, với tuổi này 
vào thời phong kiến, các cụ có quyền chống gậy vào triều muốn nói ngang dọc gì, vua cũng tha cho. Mà Cụ 
Bình của chúng ta, theo Mây Chiều thấy thì Cụ còn mạnh khỏe và minh mẫn lại nhanh nhẹn, nhất là chưa 
phải dùng đến cây gậy.  

 

 
                                ac Nguyễn An Bình                     MC Vũ Nhuận              CHP Trần Ngọc Tá 
 

Năm nay còn chào mừng MC Vũ Nhuận vừa đạt được cái tuổi gọi là “thất thập cổ lai hy”, mà theo 
nhà thơ Đỗ Phủ bên Trung Hoa nói, là đốt đuốc đi tìm cũng khó mà thấy. Mây Chiều xin hoan hô anh Vũ 
Nhuận trong bao năm qua đã hết mình vì anh em. Cầu chúc anh còn mạnh khoẻ để tiếp tục vác ngà voi 
nhé.  

 
                                         Linh mục Mai Văn Thịnh                         CHT Nguyễn Duy Lâm 

 
Còn cha Thịnh, người anh em của chúng ta năm nay cũng lên chức lục tuần, xoay đúng một chu kỳ 

12 con giáp và 10 thiên can. Mây Chiều xin thay mặt anh em kính chúc Cha luôn mạnh khoẻ, sống khoẻ 
sống dai là một cái phúc vô cùng lớn lao. 

Sau cùng CHT Duy Lâm năm nay cũng vừa tròn 50. CHT Duy Lâm và phu nhân Phương Anh là 
những người anh chị em tuổi trẻ tài cao, một đôi “trai tài, gái sắc” đang trẻ trung hóa chi hội và thổi vào làn 
gió mới cho chi hội vốn đang lâm vào cảnh “lão hóa”. 

Nước Úc vào ngày lễ Quốc Khánh 26 tháng Giêng hàng năm, thường vẫn đề cử những nhân vật có 
đóng góp công sức cho nước Úc, được huân chương OA (tức Order of Australia) cao quý. Mây Chiều chợt 
có ý nghĩ chi hội mình sẽ thiết lập một huân chương với tên OAF, có nhĩa Order of Alphonsus Family, để 
vinh danh những anh em đã có công. Riêng năm nay, Mây Chiều xin CHT Duy Lâm cùng phu nhân bàn bạc 
nghiên cứu để sớm tặng huân chương OAF cho anh chị Mai Tá và Vũ Nhuận. 



 
Xin anh chị đừng hiểu lầm là Mây Chiều đề nghị gà nhà, vì Mây Chiều vốn là bạn học nối khố với 

anh Tá, công tâm mà xét, hy sinh của anh chị Mai Tá và của Vũ Nhuận thì phải công nhận là hết mình, hết 
lòng. Mong rằng ý kiến hạn hẹp này được anh chị em hưởng ứng và CHT Duy Lâm xúc tiến. 

Tiếp theo là màn chụp hình để ghi lại những hình ảnh thân thương. Phó nhòm Thiên Ân, thứ nam 
của anh chị Mai Tá và cũng là rể quý của anh chị Minh Tâm và Hân đã đứng ra làm việc này. 

 

 
 

Sau mọi thủ tục cần thiết thì các anh chị cũng bắt đầu nghĩ đến phần nhập tiệc. Tất cả các món ăn 
do các anh chị có mặt cũng như không có mặt vì bận chuyện khác, mang đến đã  được tự tay nấu nướng 
tại nhà rồi mang đến góp phần và cùng nhau chia xẻ trong lúc hàn huyên tâm sự.  

 

 
 

Một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết là bánh chưng thì đã có anh chị Mai Tá cung cấp và lạp 
xưởng. Chị Mai vẫn có tiếng là người gói bánh chưng khéo và ngon. CHT Duy Lâm có món gà xé phay và 
rượu đỏ. Anh chị Chương Lê ủng hộ một chai rượu lễ và hai ổ bánh làm bằng rau câu có kem bằng jelly và 
bột bắp, nhìn rất mỹ thuật, tốn công sức và kiên nhẫn để thực hiện.  

Vũ gia trang có gỏi năm mầu và rượu chát. Cựu CHT Tiến Hùng có món bún xào Singapore và một 
hộp mứt. Cựu CHT Công Thành có món bò kho bánh mì, nấu rất công phu, ăn rồi còn muốn ăn thêm. Anh 
chị Dũng Phụng có món Cà ry dê tuyệt cú mèo. Anh chị Dũng Chi có món chem chép xào XO và mực rang 
muối, anh chị Thành Uyển có món dồi và xôi trắng trình bày như theo kiểu Nhật với xôi trắng nắm lại như 
kiểu sushi. Anh chị Bình một thùng trái cây. Anh chị Lợi có món bánh bò nướng hết xẩy. Anh chị Tân Loan 
tuy không đến được nhưng cũng gửi một mâm to bánh gai. Chị Thu Hồng, một thân hữu mới  đem mấy đòn 
Bánh Tét nhà gói vừa đẹp vừa ngon, chị Anh Nguyễn, cũng một thân hữu mới đóng góp món ăn chơi của 
Úc là Cheese với crackers. Hai cô Mỹ Hương và Mỹ Nhân đưa đến hai khay to Bánh hỏi Thịt nướng và gia 
chủ, với anh chị Tâm Hân là một nồi chè đậu. Anh chị Linh cung cấp nước uống đủ loại, món Cánh gà chiên 
của bạn cháu Thư và còn nhiều món khác mà Mây Chiều không tài nào nhớ hết. 



Có một chi tiết mà mây Chiều nhận thấy là sau phần chụp hình chung để lưu niệm thì tất cả các áo 
dài tha thướt đã biến đâu mất hết. Hỏi ra mới biết vì nóng quá, không thể chịu nổi nên tất cả đều phải thay 
qua đồ ngắn cho mát. Làm Mây Chiều không kịp lập ban giám khảo chấm điểm ai mặc áo dài đẹp nhất 
trong hôm nay. Theo đánh giá sơ khởi của Mây chiều thì áo dài phu nhân CHT là Phương Anh là giải nhất, 
bởi áo dài có tay nửa chừng xuân có tính cách sáng tạo và trang nhã rất thích hợp với người trẻ tuổi, còn 
áo dài của chị Cung được giải nhì. Mà chắc chị Cung cũng thông cảm để cho đàn em được “qua mặt”, còn 
hạng ba thì là tất cả những con cháu nữ hoàng còn lại đều được đồng hạng, nhất là Mỹ Hương thấy mình 
trúng giải sẽ thấy ấm lòng hơn. 

 

 
 
Tiệc vẫn tiếp tục trong khi vé số được rao bán với giá $2.00/một vé hoặc $5.00/ba vé, mà vé số nào 

cũng trúng giải.  

 
                                     Phạm Văn Chương 
 

Cô Huyền trong nhiều năm qua đã phụ giúp công việc này, cũng như hai cháu Thiên Ân và Thư, tất 
cả đều làm việc hết mình. Trong số 264 món quà thì anh chị Mai Tá đã đóng góp tới 200 món, rồi dịp này 
anh còn tặng sách “Chuyện Phiếm Đạo Đời số 11”, có ghi rõ “sách biếu không bán”. 

Mây Chiều một lần nữa xin được ghi tên anh Tá vào sổ vàng, và CHT Duy Lâm nhớ mau lẹ trao 
huân chương OAF cho anh. 

 

 
       Vũ Nhuận- Tiến Hùng                                 Tiến Hùng             Đắc Dũng & Công Thành 
 
Tặng phẩm để bán đấu giá năm nay chỉ có 4:Số 1: Gia đình gà, gôm một con gà trống, một gà mái 

và một con gà con, mua tại Nhật do anh chị Chương Lê tặng. Anh Tá mua được hiến giá $60.00 
Số 2: Cặp bình cắm hoa Phu Thê, gồm một bình lớn và một bình nhỏ của anh chị Hùng Nga tặng, 

anh chị Thành Hương hiến giá $100.00. 
 



 
            Trần Ngọc Tá &Công Thành        Vũ Nhuận-Duy Lâm- Công Thành 

 
Riêng món quà đấu giá số 3 và số 4 đều  do anh chị Mai Tá tặng và là phần đấu giá vô cùng sôi nổi 

và hào hứng.  
Đó là chai rượu Courvoisier VSOP 1 litre Limited Edition – Le Voyage de Napoleon, từ giá $200.00 

đã lên gấp đôi thành $400.00 do Alex và Hà, bạn của cháu Thư hiến giá. 
 

 
                     Vũ Nhuận - Alex - Duy Lâm             ac Dũng Chi - Mai Tá - Duy Lâm Phương Anh  
 

Còn lại hai chai  rượu đỏ Malt Bec và Shiraz thì một được đựng trong một chiếc guốc gỗ và một để 
vào tượng con Kangaroo bằng gỗ ôm chai rượu. Cả hai đều do anh chị Mai Tá mua mới đây tại Adelaide, 
tại tận nơi các cha Dòng Tên có hãng rượu lễ và nay sản suất đủ các loại rượu. Giá khởi đầu là $200.00 
sau cùng đã lên tới $550.00 do anh chị Dũng Chi quyết chiếm hữu bằng được. 

Rồi ngày  vui cũng đến lúc tàn, anh chị em lại chào tạm biệt nhau, trong niềm thương nhớ.Rồi mình 
lại chờ đợi tiếp những ngày họp mặt khác nữa. 

Xin hoan hô tinh thần Gia Đình An Phong bất diệt! 
Như mọi năm, tất cả số tiền thu được sẽ được gởi cho các giáo điểm truyền giáo của DCCT/VN tại 

quê nhà với chi tiết như sau: 
1. Tiền mặt: 
- Chị Tính (Phụng)      $    200.00 
- Anh chị Đào Hưởng      $    100.00 
- Bà Hồ thị Bá       $    100.00 
- Ông Vũ Đình Đính      $    100.00 
- Cô Hà thị Thả       $      50.00 
- Bà Tám           $      50.00 
- Anh chị Nguyễn Hồng Tân & Loan    $    150.00 
- Anh chị Vũ Hùng & Hòa     $    100.00 
- Bác Năm       $      50.00 
- Cô Huyền       $    100.00 
- Anh chị Duy Lâm & Phương Anh    $    200.00 
- Chị Cung       $    100.00  
- Anh Chị Thành & Uyển              $      50.00 
- Bác Kim gái       $      50.00 
- Anh chị Phương & Quế Chi     $    100.00 
- Anh chị Dũng & Phụng      $    100.00 
- Anh chị Dũng & Vân       $    100.00 
- Thư và Thiên Ân      $    100.00 
- Thu Hồng       $    100.00 
- Anh Khoa       $      50.00 
- Anh chị Thành & Hương     $    100.00   



- Anh chị Bình & Hòa         $      50.00 
- Anh chị Nông & Nhuận     $    100.00 
- Bác Maria Hùng       $     100.00 
- Bác Anna Lộ        $     100.00 
- Chị Vọng        $     200.00 
- Chị Liên (Hóa)       $     100.00 

         ___________ 
Cộng:        $ 2,700.00 

2. Tiền bán đấu giá: 
- Con gà        $  60.00 
- Hai bình cắm hoa phu thê     $100.00 
- Chai rượu Courvoisier 1 litre     $400.00 
- 2 chai rượu chát trong chiếc guốc và con kangaroo gỗ $550.00 

                _____________ 
                                     Cộng     $1,110.00  

3. Tiền bán vé số:      $  440.00 
4. Tiền bỏ ống: 
- Alistair, Audrey, Dominic & Francis    $1,002.85    
- Anthony Trần       $   578.45 
- A/C Chương Lê Phạm     $   118.70 

        _____________ 
           Cộng:     $2,140.00 
    Tổng Cộng               ------------$5,950.00 
*Quỹ tồn đọng của năm trước:    $1,000.00----------  

       Tổng cộng số tiền hiện có để gửi tặng $6,950.00 
 
*Đã gửi về các thí-điểm truyền giáo thuộc DCCT Việt Nam như sau: 
 
 -Châu Ổ:   Lm Nguyễn Thọ, CSsR  $800.00 
 -Quảng Ngãi:    Lm Nguyễn Quang Minh, CSsR $800.00 

-Sàigòn: 38 Kỳ Đồng  Lm Lê Quang Uy, CSsR  $800.00 
- Huyện Cần Giờ Lm Hồ Đắc Tâm, CSsR              $800.00 
-Pleikly (GiaLai Kontum) Lm Trần Sỹ Tín, CSsR  $800.00 
-Sàigòn: An Thới Đông        Lm Nguyễn Thanh Bích (Hoá) $800.00 
-Bắc Kạn: Nhà thờ Nà Pặc Lm Nguyễn Văn Tĩnh, CSsR  $800.00 
-Pleichuet, Pleiku:  Lm Hoàng Quý Ân, CSsR    $800.00 
       Cộng: $6,400.00 
*Lệ phí gửi tiền  ($12 x 4) +($6 x 4)    =       $72.00- 

Cộng chi:      $6,472.00  
  Tiền xung quỹ giao cho Chi Hội Trưởng giữ: $478 
 
PHẢN HỒI CỦA ANH TRẦN NGỌC BÁU, Thuỵ Sĩ  
Cám ơn anh Vũ Nhuận đã loan tin GDAP Sydney mừng Năm Mới và anh Mai Tá chuyển tin và hình 

ảnh. Nhờ có hình ảnh, tôi chiêm ngưỡng được các gương mặt sáng rỡ của các bạn và các nàng dâu GĐAP 
đông đảo.  

Hình ảnh hai anh Mai Tá và Vũ Nhuận thì tôi đã quen thuộc (các bạn khác thì tôi chưa biết), nhưng 
đối với tôi hình ảnh của anh CHT Nguyễn Duy Lâm thì hoàn toàn mới lạ. Sau lần điện thư qua lại mới đây, 
nay tôi mới diện kiến bạn Lâm, "trẻ măng" và còn rất sung sức... Thế mới biết, chi hội Sydney quán quân 
trong việc sinh hoạt đều đặn nhất hằng chục năm nay và nay đang trẻ trung hóa với "lớp đàn em" chịu 
chơi... Xin được cùng "Mừng Xuân" với anh chị em và cầu chúc năm Đinh Dậu các bạn tiếp tục "gáy" to hơn 
nữa cho nhà Anh Phong bốn phương tưng bừng hoa lá...  

Cho đến nay, được biết chi hội Sydney đã đóng góp rất nhiều tài chánh cho Nhà Dòng ở quê nhà, 
tiền có thể vẫn thiếu nhưng tình thì tràn đầy.  

Báu 
*Thư hồi âm của Lm Trần Sỹ Tín, CSsR Pleikly Việt Nam: 
Cám ơn Anh Chị Em Gia Đình An Phong Sydney,  
cám ơn Anh Jos. Huỳnh Công Lợi, đã giúp địa điểm Truyền Giáo Pleikly. 800 AUD đã đến tay chúng 

tôi đầy đủ. Anh chị em đang tham gia trọn vẹn vào Sứ Vụ Jrai (Jrai Mission). Copiosa apud Eum Redemptio 
(pro nobis et omnibus) Ơn Cứu Độ chứa chan nơi Người (cho chúng ta và cho mọi người). Deo gratias.  

Jos. Trần Sĩ Tín CSsR. 
 
Thư hồi âm của Lm Hồ Đắc Tâm CSsR, Cần Giờ 



Anh Nhuận thân mến, 
Em đã gởi thư cho anh và anh Mai Tá hôm qua nhưng không hiểu mạng internet thế nào mà anh 

không nhận được. Hơn nữa em kiểm tra lại hộp thư thì không thấy thư đã gởi đi. Vì thế em viết thư khác 
đây. 

 
Kính thưa bà con thân hữu GĐAP Sydney, 
Qua hai anh Vũ Nhuận và Mai Tá, tôi đã nhận được món quà rất giàu tình thương của bà con cô bác 

(800 AUD) nhằm chia sẻ với công việc truyền giáo ở Cần Giờ. Thay mặt bà con giáo dân nghèo giáo xứ 
Cần Giờ, tôi xin chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em GĐAP Sydney. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa 
Xuân Vĩnh Cửu xuống muôn ơn lành cho quý vị trong suốt Năm Mới Đinh Dậu này. 

 
Xin hãy luôn nhớ đến vùng truyền giáo Cần Giờ trong lời cầu nguyện của quý vị. 
Thân ái trong Chúa Cứu Thế và tinh thần thừa sai của thánh tổ Anphong. 
Jos. Hồ Đắc Tâm 

 
Thư cảm ơn của Lm Nguyễn Quang Minh, CSsR từ Quảng Ngãi: 

Trọng kính anh Vũ Nhuận! 
Kính thưa anh chị em trong gia đình An Phong Sydney Úc Châu. 
Mình vừa nhận quà $800 của anh chị gia đình An Phong, giúp cho nơi mình phụ trách, để lo cho 

người nghèo. 
Mình thay mặt cho bà con ở nơi đây, nhất là những người nghèo. Xin chân thành cám ơn anh chị em 

gia đình An Phong đã đóng góp và giúp đỡ cho bà con ở đây: 
Mình xin trình bày sơ qua nơi mình làm việc: 
Thôn Phước Thiện có trên 6.000 dân, trên 1.000 người theo đạo Công Giáo, còn lại là các Tôn Giáo 

khác như: Phật Giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa Hảo …. cuộc sống ở đây hay gặp thiên tai. 
Mong sớm được hoàn thành công trình “Máy Nước Sạch”. Khu vực ở nơi đây nước “bị nhiễm”, cũng 

là một nơi bệnh “Ung Thư” nhiều nhất. Vào google.com gõ làng ung thư . Thì Thôn phước thiện – Xã Bình 
Hải – Huyện Bình Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi. Là trong 10 làng có tên tuổi. Vài hàng sơ qua cho anh chị em 
được biết hoàn cảnh khó khăn ở đây: 

Một lần nữa mình xin chân thành cám ơn anh chị em trong gia An Phong. Nguyện xin Chúa và Mẹ 
Hằng Cứu ban cho anh chị em : mạnh khỏe – bình an – hạnh phúc và được gặp nhiều may mắn trong năm 
Đinh Dậu. 

 
Lm Gioakim Nguyễn Quang Minh 
Nhà Thờ Công Giáo Bình Hải 
Thôn Phước Thiện – Huyện Bình Sơn 
Tỉnh Quảng Ngãi. 
Tel: 0918857505 

 
Thư của Lm Lê Quang Uy, CSsR: 
 
Em dang o DCCT, vua di day hoc ben Ba Chuong ve thi ben dich vu den gui cho em 800 AUD cua anh giup 
nguoi ngheo. Day co phai cua Gia Dinh An Phong khong a? 
  
Em xin cam on. 
Lm. Giuse LÊ QUANG UY 
Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT 
Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT 
38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn 
Điện thoại: 0903.340.914 
E-mail: gxmehangcuugiup@gmail.com 
Web: www.giesuchanhlongthuong.net 
 
Thư hồi âm của Lm Nguyễn Văn Tĩnh, CSsR: 

Chao anh Ta, 
Cam on Anh da chuyen tien (800 AUD) va da nhan duoc. 
Kinh chuc anh va gia dinh An Phong ta tran day on Chua nho loi chuyen cau cua cha thanh 

Anphong. 
 Em: Giuse Nguyen Van Tinh, C.Ss.R 

 
Tin không vui xảy đến với GĐAP Sydney:  
Thân mẫu Lm Mai Văn Thịnh CSsR 

http://google.com/
mailto:ttmvcssr@gmail.com
http://www.trungtammucvudcct.com/
http://www.trungtammucvudcct.com/


Vừa tạ thế ở Úc: 
 
Anh Joe Mai Văn Thịnh DCCT Úc vừa cho biết:  

Thân mẫu của anh là  
Cụ bà Anna Nguyễn Thị Xuyến 
vừa thất lộc vào lúc 11.30am hôm nay 15/2/2017, hưởng thọ 85 tuổi 
Xin anh chị em trong Gia Đình An Phong cùng ân-nhân/thân-hữu 
cầu nguyện cho cụ cố Anna vinh hiển trở về trong vòng tay ôm của Thiên Chúa. 
 

Gia Đình An Phong hợp tác với PT CursilloThực hiện chương trình cầu nguyện 
cho bà cố Anna Nguyễn Thị Xuyến:8pm – 9pm thứ sáu 24.2.2017 

1. Hát: Trông Cậy Chúa (trang 286) – 4 câu  
2. Bài đọc 1 (Yn 11:21-27): Kim Phụng (Chi hội Sydney)   
3. Hát thánh vịnh 126 – Khi Chúa Thương Gọi Con Về (trang 248) câu 1 + 2 
4. Nhạc background –  Track 2 : 
6. Tâm Tình chia sẻ: Anh Trần Ngọc Tá 
7. Đọc thánh vịnh 145 (trang 24) 
8. Bài Đọc 2 (Yn 14,1-6) - (trang 238): Cursillo  
9. Nhạc background - Track 3 : 
10. Một vài kỷ niệm với bà cố (Chi hội Sydney): Chị Mai Đàm, Anh Tiến Hùng, cô Phương-Anh 
11. Hát thánh vịnh 126 – Khi Chúa Thương Gọi Con Về (trang 248) câu 3 + 4 
12 Nhạc background - Track 4 : 
13. Suy Niệm “Nhớ đến Mẹ qua Thánh Lễ”: Vũ Nhuận  
14. Hát: Con Hãy Nhớ Rằng (Trang 268) 
15. Lời nguyện giáo dân: Nhóm Cursillso  
16. Nhạc background - Track 5 : 
17. Chi hội Anphong Sydney do Chi Hội Trưởng Nguyễn Duy Lâm và đại diện Cursillos phân ưu  
18. Đáp từ của tang quyến 
19. Hát kết thúc: Ca Tình Tri Ân (Trang 258) 
20. Thắp nhang  (Nhạc background - Track 1)  

 
LỄ TIỄN ĐƯA BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ XUYẾN 

VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG 
_______________________ 

                                                               Mây chiều ghi nhanh 
Vào những ngày vừa qua, cư dân Sydney đã phải gồng mình gánh chịu những đợt nóng như thiêu 

như đốt, cái nóng kinh khủng của một mùa hè đỏ lửa Sydney năm nay. Nhưng đến thứ bẩy ngày 25 tháng 
2 năm 2017, thì thời tiết bất ngờ thay đổi, đem lại một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, cứ như mời gọi bà 
con đi dự thánh lễ an táng bà Cố Anna, mẹ của cha Giuse Mai văn Thịnh, người anh em thân thương của 
Gia Đình An Phong, chi nhánh Sydney trong bao năm qua, và cũng là một linh mục tuyên úy hoạt động tích 
cực cho cộng đồng Công giáo Việt Nam địa phận Sydney. 

Mây Chiều cùng gia đình đã đến nhà thờ St Luke’s, Revesby, vào lúc 9.30 sáng. Cứ nghĩ mình đến 
sớm, vì theo chương trình tang lễ, thánh lễ an táng sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Khi đến nơi, Mây Chiều 
đã thấy nhiều đám đông người tụ tập, và xe tang chở linh cửu Bà Cố Anna cũng đã chờ sẵn tại mặt tiền 
nhà thờ. Vào đến phía trong nhà thờ, Mây Chiều càng ngạc nhiên  hơn, vì các ghế ngồi đã gần đầy người. 
Đầu óc còn đang bận suy nghĩ, bữa nay là ngày được gọi là buồn hay vui? Phải nói là một ngày buồn thì 
mới hợp lý, vì ngày tang tóc là ngày đau buồn. Cha Thịnh cùng các em đã mất đi một người mẹ trân quý 
nhất, thì càng đâu buồn hơn. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã từng khóc thương khi người bạn Chúa là 
Lazarô qua đời. Nhưng, nhìn một khía cạnh khác, bà Cố chết đi là để được sống lại trong Chúa, vì suốt đời 
bà Cố đã trung kiên tin yêu Chúa, tin vào Chúa thì dù đã chết cũng sẽ được sống, được hưởng nước Chúa, 
thế thì nên buồn hay nên vui? 

Mây Chiều còn đang miên man suy nghĩ thì lời ca “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” đã đã 
được ca đoàn Lakemba cất lên, kèm thêm tiếng đàn đệm rất réo rắt, MC tang lễ cất lời mời gọi cộng đồng 
đứng lên để đón thi thể bà Cố Anna vào nhà thờ. Các cha tới dự lễ bữa nay có tới 22 cha, thêm Cha Thịnh 
là chủ tế, trong đó có 6 cha già người Úc thuộc Dòng Chúa CứuThế, mà cha Thịnh là một thành viên. 

Chủ tế cho buổi lễ an táng hôm nay lẽ dĩ nhiên là cha Giuse Mai Văn Thịnh, cùng đồng tế với ngài, 
có cha Remi Bùi Sơn Lâm,Tuyên Úy Trưởng Cộng Đồng Công Giáo Sydney, cùng cha Edmond Mixon, 
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu. Các cha khác đều ngồi ở các hàng ghế đầu vì trên cung thánh 
không gian không đủ rộng. 

Khởi đầu, cha Remi Bùi Sơn Lâm gửi lời chào đón cộng đoàn, và đọc tiểu sử bà Cố Anna. Là con 
thứ hai trong gia đình, bà Cố đã phải phụ giúp cha mẹ chăm lo cho những người em. Rồi sau khi lập gia 



đình, bà Cố đã phải nuôi nấng dậy dỗ 8 người con, nay chỉ còn sống 7 người con gồm 5 con gái, 2 trai và 
cha Thịnh là con trai trưởng. Tuy nhiên bà Cố sẵn sàng dâng đứa con trai lớn của mình cho Chúa, để 
phụng sự Chúa. Bà Cố có một đời sống thanh bạch, đơn sơ, đặt hết lòng tin vào Chúa. 

Tiếp đến, cha Thịnh bắt đầu nghi thức rẩy nước thánh chung quanh quan tài. 
Tiếp theo, một người con của bà Cố lên thắp sáng cây nến Phục Sinh, nói lên sự sống lại, và tiếp 

theo là hai người con gái của bà Cố đã lên phủ kín quan tài với một tấm khăn trắng nói lên việc bà Cố được 
rửa tội và tâm hồn tinh khiết. Tiếp theo một thánh giá và một chuỗi tràng hạt được đặt lên trên mặt quan tài. 
Sau cùng một bức hình của bà Cố được trịnh trọng đặt lên một góc khác trên cung thánh, tiêp theo là 7 
người cháu của bà Cố  lần lượt lên thắp sáng 7 ngọn nến chung quanh hình gia đình của bà Cố. 

Trong bài đọc Một của buổi lễ có những câu: “ Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều 
có thời: 

Một thời để chào đời, một thời để lìa thế;  ...” 
Thì nay bà Cố đã chấm dứt cuộc hành trình trên trần thế, và được Chúa gọi về.  

 
 
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Thịnh đã dành thời gian nói lên tâm tư về người mẹ yêu quý của 

mình. Cha đã khựng lại nhiều lần, không nói nên lời, vì quá xúc động. Không khí trong nhà thờ hoàn toàn 
im lặng, lắng nghe và ai cũng hiểu nỗi thổn thức của Cha trong ngày lễ tiễn biệt người mẹ yêu quý của 
mình. Tuy cha không oà lên khóc, nhưng cha đã không cầm được giọt lệ khi lấy khăn lên lau những giọt 
nước mắt của mình. Cha im lặng như muốn mình dung hòa sứ mệnh linh mục và tình cảm mẹ con, nhưng 
lúc này hình như tình mẹ con đã trổi dậy quá mãnh liệt, không có gì có thể ngăn cản nước mắt tuôn rơi khi 
con người đã quá xúc động. Bà Cố nay còn 2 con trai và 5 con gái cùng 5 con rể, một gia đình đông đủ con 
cháu và cả hai chắt thắt khăn tang vàng. Cha Thịnh đã tâm sự rằng, ngày vui nhất trong đời Cha là ngày 
Cha được thụ phong linh mục DCCT, đúng ngay vào thời điểm Bố Mẹ của Cha được đoàn tụ gia đình vào 
năm 1992 tại Sydney. Cha cũng nhắc lại hai kỷ niệm khó quên trong đời. Hôm nay Cha khoác lên áo lễ do 
chính Mẹ của cha cho Cha vào ngày thụ phong linh mục. Đã 25 năm qua, nay áo đã bị sờn chỉ vì lâu ngày, 
và cách đây không bao lâu chính Mẹ của Cha đã khâu lại đường kim mũi chỉ cho chiếc áo này. Và cũng 
chính lúc này, Cha đã nâng một bên áo lễ lên, mân mê vạt áo đang mặc một cách trìu mến, như muốn tìm 
lại hơi ấm của người mẹ của mình đâu đây. Và Cha kể rằng, mới đây nhất, lúc này Bà Cố thường phải ngồi 
một chỗ, do chuyển bị giới hạn nhiều, nhưng khi nghe Cha nói Cha thích ăn món “giả cầy” (đây là một món 
khoái khẩu của người Bắc, vì không dám ăn thịt chó, nên nghĩ ra cách dùng giò heo thêm gia vị để biến giò 
heo nấu nướng thành hương vị có mùi thịt chó). Thế là mẹ của Cha đã nhờ ngay các em gái của Cha đi tìm 
mua giò heo và gia vị và chính tay mình nấu món này theo ý muốn của Cha . Cha nói thêm rằng điều này 
chứng tỏ bà Cố rất cương quyết, muốn làm gì là làm đó, không ai ngăn cản được. 

Những lời tâm sự của Cha thật là đơn sơ và mộc mạc. Đây là giờ giấc của con tim và không còn là 
giờ giấc của lý lẽ nữa. Thật diễm phúc thay cho những ai còn mẹ để mà được nâng niu, chiều chuộng. 

Sau phần chia sẻ tâm tư, thánh lễ an táng được tiếp tục trong bầu không khí thật trang nghiêm, 
không một tiếng ho hay hắng giọng. Ai cũng để lòng mình lắng xuống qua các lời cầu nguyện, các câu kinh 
và các bài thánh ca. Lời ca tiếng hát được ca đoàn Lakemba cất lên hoà với tiếng đàn trầm bổng. Xin được 
gởi lời khen đến ca đoàn Lakemba đã chọn những bài hát thật ý nghĩa, thật phù hợp với hoàn cảnh, hợp 
với lời cầu nguyện của cộng đoàn. Tất cả được dâng lên tôn vinh danh Chúa , xin vì lòng thương xót Chúa 
mà sớm đưa linh hồn bà Cố Anna về hưởng nước Chúa. 

 



 
 
Trong giây phút thinh lặng, sau khi cộng đoàn đã lãnh nhận bánh thánh, và cũng theo ý nguyện của 

cha Giuse Mai Văn thịnh, ca đoàn Lakemba đã cất lên hát một bài hát tràn đầy ý nghĩa cho buổi lễ hôm nay, 
từng lời hát đã đi thẳng vào tâm hồn những người con đã mất mẹ. Bài “ Con đã mất Mẹ rồi” thật quá hay: 

“Thương xót mẹ hiền 
Tha lầm lỗi xưa 
Đường về quê mới 
Chìm đắm một Trời 
Là đấy trọn đời  
Mẹ vẫn chờ mong 
    Con mất mẹ rồi 
    Con mất mẹ rồi 
    Mất cả bầu trời 
    Mất tiếng à ơi 
    Thương tiếc khôn nguôi 
    Nước mắt tuôn rơi 
    Môi khô nghẹn ngào 
    Dâng lời kinh thôi 
Không quản thân gầy 
Dãi dầu mưa nắng 
Thao thức canh dài 
Nuôi dậy chúng con 
Mẹ thầm mơ ước 
Con lớn nên người 
Như tiếng ru hời 
Như tiếng kinh đêm 
    Mẹ ánh trăng ngời 
    Soi đường dẫn lối 
    Nay mất Mẹ rồi 
    Tìm về lẻ loi 
    Giờ còn đâu nữa 
    Nghe tiếng Mẹ cười 
    Con mất Mẹ rồi 
    Mất tiếng Mẹ ơi! 
 
Con mất Mẹ rồi. 
Con mất Mẹ rồi 
Mất cả bầu trời 
Thương nhớ khôn nguôi 
Nước mắt tuôn rơi 
Môi khô nghẹn ngào 
Dâng lời kinh thôi. 
Một bài hát quá hay. Mây Chiều thấy Cha Thịnh nhắm mắt lại, để trọn tâm tư đang hướng về người 

Mẹ thân thương trong từng lời ca. 
Kế tiếp là lời phân ưu của ông Chủ tịch Cộng Đồng Công giáo VN Tổng Giáo Phận Sydney, của hội 

đoàn Legio, rồi lời cảm tạ của gia quyến. 
Thánh lễ chấm dứt vừa lúc bài ca:  

Chúa ơi,đưa con về trời 
Gần bên Chúa luôn 



Xin Chúa giang tay từ nhân 
Mau đón con nay về Trời” 

Được ca đoàn Lakemba cất lên, tiếng hát như bay vút lên tầng trời cao, một bài ca rất quên thuộc có 
lời bằng tiếng Anh “ Nearer My God to Thee”. Bài hát làm Mây chiều nhớ đến phim Titanic, khi con tầu đang 
chìm dần xuống biển, thì hai nhạc sĩ đã dùng tiếng đàn vĩ cầm để dâng lên lời cầu nguyện qua bài “Nearer 
My God to Thee”. 

 

 
 
Sau thánh lễ, một số rất đông ông bà, anh chị em đã tới nghĩa trang  Cộng Đồng Công giáo Việt 

Nam tại Rookwood, Sydney để tiễn đưa bà cố Anna về nơi an nghỉ cuối cùng. Cha Trọng đã đứng ra làm 
những nghi lễ cuối cùng, nói lên những tâm tư thật xúc động. 

Rồi đến lúc hạ quan tài bà Cố Anna xuống huyệt sâu, để bà Cố an nghỉ bên cạnh ông Cố, người đã 
ra đi trước đây 7 năm. Tới đây, cha Giuse Thịnh, một lần nữa, đã không cầm được nước mắt khi ném 
xuống mộ huyệt cho người mẹ yêu thương của mình một nhánh hoa vĩnh biệt, kết thúc buổi lễ tiễn đưa bà 
Cố Anna vể nơi an nghỉ cuối cùng. 

Mây Chiều xin hiệp thông cùng Gia Đình An Phong Sydney gửi đến cha Thịnh cùng tang quyến 
những tâm tình chia sẻ chân thành nhất trong dịp đau thương này. 

Mây Chiều 
Ghi nhanh sáng 26 tháng 2 năm 2017     
  

    

Giọng cũ xa gần 
 Dân Gầy phụ trách 
PHÓNG SỰ LÊ KỶ NIỆM 50 NĂM (1966 - 2016) LỚP GABRIEL 
_____________________ 

Minh Sỹ ghi nhanh 
Hôm thứ bảy 26/11/2016, Lớp Gabriel do Hữu Tuấn làm Capo đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành 

lập lớp. Đến dự có các anh em trong lớp Gabriel ở phương xa như Hồ Đắc Thống (Long Khánh), Võ Dĩnh 
(Bảo Lộc), Đặng Nhiệm (Đà Lạt), Thắng (Phan Rang)... mà ngày thường ít khi thấy có mặt ở Sàigòn. Ngoài 
ra, có mặt của Tổng Capo Thanh Hà, Cựu TBPV Vĩnh An và đại diện anh em các lớp khác. Đặc biệt còn có 
mặt của nữ chiến hữu từ thưở còn cắp sách đến trường ở Cứu Thế học đường, lần đầu tiên xuất hiện 
(cũng là người trong Email Group này). 



   

 

 
Thành viên lớp Gabriel và nữ chiến hữu Cứu Thế học đường  

TIỆC MỪNG 
Ở đây có câu chuyện xảy ra: Capo Hữu Tuấn tuyên bố khai mạc buổi tiệc. Capo Thanh Hà đại diện 

đưa phong bì tiền anh em đóng góp. Capo Tuấn hùng hồn nói xin miễn phúng điếu vì tiệc này do Lớp 
Gabriel lo liệu, anh em trong lớp ai không có khả năng thì cũng khỏi đóng góp vì Lớp đã có các nhà mạnh 
thường quân ở nước ngoài tài trợ, trong đó có Văn Từ ở Mỹ (200 USD)...Nghe vậy anh em nhao nhao lên 
nói số tiền đó nên bỏ ra đi tăng 2 cho thỏa chí tang bồng. Ai cũng nhiệt tình ủng hộ nhưng....  

Nhưng Cha Xuân đứng lên nghiêm túc can nói tham dự Thánh lễ đã là tăng 1 rồi, tăng 2 là ở đây 
chứ còn tăng 2 nào nữa. Anh em nghe vậy sò ke, có người buồn tình gục mặt xuống.  

Đùa thôi hình này chụp lúc Cha Xuân mời anh em đọc kinh trước khi ăn hồi còn ở ĐTV. Ai cũng 
thuộc vanh vách. Nhưng sao thấy đọc nhanh quá, chỉ có mấy giây là xong. Trong lúc lộn xộn không thấy ai 
nhắc gì đến tiền phúng điếu đó nữa. 

Anh Huân cũng tham gia kể chuyện vui, nói hồi đó ở Khóa Định hướng cuối cùng ở ĐTV Vĩnh Long 
có cuộc thi kể chuyện tiếu lâm do chính anh làm giám khảo, có 2 câu chuyện đoạt giải nhất và giải nhì là.... 
(bị kiểm duyệt). Cố Lm.Trần Hữu Thanh có kể câu chuyện (không bị kiểm duyệt) như sau: có hai vợ chống 
nọ rất thương yêu nhau. Ông chồng bị bệnh sắp chết không nói được, bèn khều khều cầm cái chai đưa cho 
bà vợ, ý nói: "chờ ai", "chờ ai". Bà vợ hiểu ý lấy trái chanh dúi vào tay chồng, có ý nói: "chờ anh", "chờ anh". 
Vì chuyện này không đoạt giải gì nên chỉ có vậy. 

Hôm trước có kể con của 1 vị trong anh em chúng ta tốt nghiệp Thạc Sĩ luật học ở Anh, làm luật sư 
ở Trung Quốc, thấy đã tròn mắt thán phục. Hôm nay lại nghe con trai của Capo Hữu Tuấn tốt nghiệp Tiến sĩ 
Y khoa, hiện là giảng sư tai Đại Học Y-Dược ở Sai-Gòn, muốn lé lòi con mắt. Hèn chi hôm đó Hữu Tuấn bị 
trúng gió nằm một đống, ai cũng hoảng kinh nhưng vị con Thạc Sĩ này nói các chú bác cứ yên chí và ra 
tay... xử lý, cuối cùng mọi chuyện tốt đẹp. 

Kết thúc 1 ngày vui. 
MS ghi lại 

*Lại những thơ và thẩn thẩn thơ/thơ thẩn cùng thơ rất thẩn. Là, thơ đời ở mọi nơi.  
Những mảnh giấy trong đời. 
        Một tờ giấy khai sinh             
        Đời bắt đầu từ đó                  
        Khổ, vui... rình lấp ló                      
        Theo gót ta vào đời.  
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        Rồi suốt bao năm trời 
        Miệt mài cùng sách vở             
        Phấn đấu cả một thời              
        Được mảnh bằng, ná thở!           
        Kế, nên chồng nên vợ                         
        Một tờ giấy kết hôn               
        Từ đó xác lẫn hồn                 
        Trói trăn vào ngục thất.          
        Xuôi dòng đời tất bật             
        Tranh đấu cùng bon chen,          
        Nhọc nhằn biết bao phen           
        Một tờ tiền '' xỏ mũi ''             
        Phải ra lòn, vào cúi              
       Mới được tờ '' thăng quan ''.        
       Muốn ngó dọc, nhìn ngang          
       Phải bao lần khúm núm.            
       Bằng khen, ôi hí hửng             
       Danh dự được là bao!                       
       Chút hư vinh sóng trào            
       Ai vỗ tay hoài mãi.                
       Tuổi chiều đời bải hoải 
       Đến phòng mạch mới hay. 
       Cầm giấy bịnh trên tay 
       Thở dài, từ nay khổ.. 
       Một ngày buồn, nghỉ thở 
       Xuất hiện tờ điếu văn 
       Mấy mươi năm cõi trần 
       Giấy vàng... bay đầy phố. 
       Mấy ai bừng tỉnh ngộ  
       Buông những tờ giấy trên  
      Giá trị đời đặt lên 
      Khiến ta thành nô lệ. 
      Mắc gì mà phải thế! 
      Gót chân mòn ngược xuôi.  
      Thôi đuổi bóng tìm mồi 
      Liền thảnh thơi cười nụ. 
      Hãy sống đời lạc trú 
      Với hiện tại đang là.  
      Từng ngày từng ngày qua 
      Hồn thăng hoa, tỉnh thức. 
      Mảnh giấy nào là thực 
      Khi hơi thở... chê rồi?     
      Tất cả là trò chơi 
      Bởi loài người sáng tạo 
      Tương đối và hư ảo   
      Trên kiếp đời mong manh. 
      Ai buông giấy không đành 
      Còn chạy quanh mù mịt... 

*Thêm bài thơ khác, cả Anh lẫn Việt: 
Thơ này nhận từ bạn Nguyễn Minh Tuyết, ở điện thư: 
Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch. 

(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi đau ốm. Nhớ gần gũi họ.)  
Life is too short. Don’t waste time hating anyone. 

(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì.)  
Make peace with your past so it won’t screw up the present. 

(Hãy chôn quá khứ để hiện tại không bị xáo trộn.)  
Don’t compare your life to others. They have different journeys. 

(Đừng đem đời mình so với ai đó; đời mỗi người mỗi khác)  
Everything can change in the blink of an eye. 

(Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt)  
You don’t need to win every argument. Agree to disagree. 

(Không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận. Hãy chấp nhận bất đồng.)  



Crying is good, but it’s more healing crying with friends. 
(Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.)  

Take a deep breath. It calms the mind. 
(Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định) 

 Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful. 
(Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã)  

What doesn’t kill you really makes you stronger. 
(Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn)  

Today is special. Enjoy it. 
 (Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó)  
Your belief of your being right doesn’t count. Keep an open mind. 

(Đừng tin rằng mình luôn luôn đúng. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉)  
Forgive everyone everything. 

(Hãy tha thứ tất cả cho mọi người) 
 What other people think of you is none of your business. 

(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình)  
It’s OK to yield. 
 (Nhường nhịn một chút cũng không sao) 
 However good or bad a situation is, it will change. 

(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi)  
Don’t take yourself so seriously. No one else does. 

(Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Không ai làm như vậy)  
Release your children when they become adults, its their life now. 

(Hãy buông con cái ra khi chúng trưởng thành. Chúng đã có cuộc sống riêng.)  
Time heals almost everything. Give time time. 

(Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Hãy để cho thời gian có thì giờ)  
 

Xin tặng một bài thơ :  
Trăm năm ngó xuống đời hư ảo 

Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời. 
Yêu thương xin nở nụ cười 

Vị tha là để lòng người thanh cao 
Hơn thua so với chính mình 

Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. 
Ngỡ chỉ là một cuộc chơi 

Ngoái lại sau thấy một trời phù vân. 
Hãy sống và ước vọng 

Để thấy đời mênh mông. 
Trần gian mắc đọa nợ nần 

Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui. 
Ta nay ở trọ trần gian 

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. 
Đơn sơ thôi những nụ cười 

Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau. 
Người từ vô tận tái sinh 

Đi qua trần thế mang tình nhân gian. 
Đường về khép bóng trần gian 

Lợi danh gói một hành trang vô thường. 
Núi là núi, sông là sông 

Thiền là một tách trà nồng trên tay. 
Ở đời muôn sự của chung 

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. 
Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng 

Vầng trăng xuyên biển nước không xao. 
Khói trần bén giấc mơ tiên 

Bâng khuâng trăng trải qua miền quạnh hiu. 
Trần gian mỏng mộng vô thường 

Đường xa mỏi mệt tôi nhường nhịn tôi. 
Trải qua mấy bận long đong 

Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành. 
Cuộc đời bao khúc bể dâu 

Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên. 



Nếu biết vô thường cơn sóng lặng 
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi. 

Phú quý vinh hoa như mộng ảo 
Sắc tài danh lợi tựa phù du. 

Có tài chớ cậy chi tài 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 

Ngày mai mơ mộng làm chi 
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu. 

Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp 
Mỗi ngày đời lắng đọng cả trăm năm 

Đường trần ta cứ rong chơi 
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về. 

Bỗng nhiên ta gặp lại ta 
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian. 

Ngước lên cao để thấy mình còn thấp 
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao. 

So với cái mênh mông của vũ trụ 
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi. 

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp 
Nhân hòa đức độ tạo thành công. 

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng 
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. 

Muốn thành công phải trải qua thất bại 
Trên đường đời có dại mới có khôn. 

Yêu ghét ta chẳng bận lòng 
An tâm tự tại thong dong bên đời. 

Giã từ cõi mọng điêu linh 
Ta về buôn bán với mình phôi pha. 

Ta về ngồi lại tình hư ảo 
Hư ảo không còn chỉ có ta. 

Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục 
Ta vươn mình hóa kiếp Phong Lan. 

Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn 
Bao lần thất bại dạy ta khôn. 

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ 
Thong dong tự tại vậy mà vui. 

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa 
Mà có ra sao cũng chẳng sao. 

Đường tương lai gặp nhiều gian khó 
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua. 

Có gì đẹp trên đời hơn thế 
Người yêu người sống để yêu nhau. 

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước 
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. 

Nguyễn Minh Tuyết 

Nếu Không Còn Ngày Mai.  
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi 
Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi.. 
Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản 
Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời? 
 
Giả dụ ngày mai phải tạ từ 
Một đời gom góp những riêng tư.. 
Tôi mang theo tất, hay nhường lại  
Dẫu tận đáy lòng bao luyến lưu! 
Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ mình 
Yên bình, phúc lạc với lời kinh. 
Hay ra đi giữa  nghìn thương, hận. 
Giữa những dằng co mé tử, sinh? 
Tôi biết ngày mai nếu vắng tôi 
Vầng hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi. 



Vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo.. 
Tôi, nghĩa gì đâu giữa cuộc đời!  
Nếu thật ngày mai sẽ..  ngủ say 
Thì nay tôi sống thế nào đây? 
Lời thương xin nói thay thù hận 
Hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay? 
Tôi biết trần gian một giấc mơ 
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ. 
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng 
Mấy độ trầm luân.. tiếp dại khờ. 
 
Ví dụ ngày mai tôi bước xa 
Bàn tay quen nắm có buông ra? 
-  Còn hơn thiên hạ từng câu nói. 
Bao nỗi căm hờn quên, thứ tha? 
- Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời 
Chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, 
Niềm thương xin gửi cùng đây đó.. 
Nguyện chỉ mang theo những nụ cười. 
Tôi như đã đến, chưa từng đến 
Thì đời đâu rớt lệ chia phôi? 
 
Hôm nao gặp gỡ .. chưa từng hẹn 
Đi, chẳng ai chờ, có thế thôi!  

 
 

 
 

Phóng sự hình ảnh họp mặt tất niên Gia đình An Phong 15/1/2017 
1. Thánh lễ: 
Phúc âm: Ga 1, 29-34: Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Ðây Chiên 

Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước 
tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên 
tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ 
câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép 
rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa 
trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa". Ðó là lời Chúa. 

  
Ở phần này, khi giảng lễ Cha Giang linh hướng nói có một số nhà thần học dùng chữ "xóa tội" như 

thầy giáo xóa chữ trên bảng, thay cho "gánh tội". Ngài thích dùng chữ "gánh tội" hơn nhưng không bàn đến 
chuyện thần học này ở thánh lễ hôm nay. 

Không ngờ chỉ câu nói này đã đánh động các nhà thần học giáo dân thính tai có mặt trong buổi lễ 
hôm đó. Mấy người này tuy tu hành chưa đến nơi đến chốn, bỏ ngang xương nhưng lại thích bàn chuyện 
kinh thánh cao siêu: 

- Cha Thuấn có thể là người thuộc trường phái thứ 3 (?) vì bản dịch Ga 1: 29 của ngài có khác: "Này 
là Chiên của Thiên Chúa, Ðấng khử trừ tội của thế gian". Vậy là ta có 3 ngữ nghĩa hoàn toàn khác 
nhau: xóa tội, gánh tội và trừ khử tội. 

Ngoài ra ở bản dịch của ngài đoạn Ga 1: 34 là: Và tôi đã được xem thấy, và xin đoan chứng: Chính 
Ngài là Ðấng Thiên Chúa chọn" (thay vì "con Thiên Chúa"). 

- Có một số đoạn kinh thánh chỉ cần sai biệt 1 dấu phẩy ở các bản dịch thôi là các nhà thần học đã 
cãi nhau như mổ bò (TD: đoạn có bao nhiêu người đứng dưới thánh giá khi Chúa sinh thì) huống chi là 
dùng từ khác biệt về ý nghĩa như trên. 

- Trong hội nghị ngoại thường sau đó ở nhà Capo Đức, có người bàn là thích chữ "xóa tội" hơn vì 
chữ này thể hiện uy quyền thiêng liêng của Thiên Chúa nhiều hơn là chữ gánh tội. 



- Người khác lại muốn đi sâu hơn bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua vai trò của Chúa Giêsu. 
Ngài là: chiên Thiên Chúa, đấng thiên sai, con Thiên Chúa hay là đấng Chúa chọn...? Nhưng may quá lúc 
đó, chủ nhà đã bưng đồ ăn ra và.... 

2. Sinh hoạt GĐAP (MC: GC Thanh Hà) 
a. Điểm danh: vụ này mới, sau đây là những lớp, nhóm hiện diện (còn thiếu nhiều lớp) 
-Lớp Mẹ Vô nhiễm 61:  

 
- Lớp Gabriel 66: 

 

- Lớp Jean De Dieu (JDD): 

 

- Lớp Phanxicô Xaviê 69: 

 

- Lớp Clêmentê (sau 75):  

 

- Nhóm Cố Yến (NCY): 



 

- Nhóm bụi đời Cha Quy: lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp GĐAP (đại ca Linh, đại diện) 

 
- Nhóm phụ tá điều hành GĐAP 
- Nhóm Giáo lý dự tòng: 
- Nhóm Hôn nhân & Gia đình: 

 

b. Hát hò vui Xuân: 

 

 

c. Bốc thăm trúng thưởng: có 10 phần quà gồm bánh kẹo, áo thung, rượu... 
Những người trúng giải chụp hình lưu niệm: 

   



    

   

Bốc thăm đợt chót  

 
* Xem video của Út Giàu đính kèm 
http://www.youtube.com/watch?v=7MvBtgeHlDI 
d. Lì xì lấy hên (Cha Giang chủ trì):  

 

 

3. Chúc Tết bề trên nhà dòng: 
Đây là chương trình mới. GC (General Capo) Hà cùng với Cha Giang dẫn đầu phái đoàn anh em 

GĐAP qua nhà dòng chúc Tết các bề trên. Nhưng quý cha giám tỉnh và phó giám tỉnh đi vắng. Có cha 
Hùng, bề trên nhà dòng SG và Chánh xứ Họ đạo ĐMHCG tiếp anh em. Hai bên nói chuyện tâm sự vui vẽ, 
chúc qua chúc lại. GC Hà có tặng quà và thư mời các bề nhà dòng đến tham dự thánh lễ họp mặt GĐAP 
nhân dịp Tân niên. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7MvBtgeHlDI


 

 

4. Thăm viếng các cha thầy nhà hưu dưỡng 
Chúc tết và lì xì: 

 
Thăm hỏi: 

 

5. Họp mặt gặp gỡ Văn Lộc về VN ăn Tết 
Gồm anh em JDD và NCY, đã kể ở phóng sự độc quyền.... 
 

 
MS ghi lại 

 
Mõ Làng Ta-Ru Nguyễn Hùng Cường, e.j. 

GIA ĐÌNH CỰU ĐỆ TỬ DCCT NAM CALI ĂN TẾT ĐINH DẬU – 2017 
ALLÔ! ALLÔ! Mõ làng Nam Cali xin mời “cả làng Ta-Ru” xem Gia Đình Ta-Ru Nam Cali ăn Tết 

Đinh Dậu ngay vào ngày Ông Táo về trời ( 21/1/2017), chỉ một ngày sau khi “bác” Donald John Trump 
nhậm chức Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ (20/1/2017).  
Phàm khi làm việc gì cho có kết quả tốt, người ta vẫn cầu mong Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Ngày Gia 
Đình Ta-Ru Nam Cali ăn Tết Đinh Dậu năm nay có đủ 3 yếu tố đó. Có lẽ một phần cũng nhờ “các cụ” trong 
BCH đã “xin một lễ như ý” cho được như… ý.  Chẳng thế mà sáng Thứ Bẩy 21/1/2017, sau mấy ngày mưa 
dầm mưa dề “làm nản lòng chiến sĩ”, bầu trời Nam Cali bỗng trở nên rực rỡ và ấm hẳn lên. Nghĩa là không 
“một giọt đài trang “nào từ trời rơi xuống như mấy hôm trước, thật là nức lòng mọi người. Chiều thứ Sáu 



trước đó, “trời mưa thì mặc trời mưa”, “3 cụ già và 3 cụ trẻ” của 2 BCH đã “đội mưa” đến hoàn tất phần 
trang hoàng cho ngày “nhậm chức” hôm sau. 

Trong khi 2 khâu “Thiên thời” và “Địa lợi” đạt tiêu chuẩn OK, thì khâu “Nhân hòa” không được trọn 
vẹn như ý, chỉ được 70%. Nghĩa là đến ăn Tết với nhau, chỉ có 52 “nhân mạng”, gồm cả Ta-Ru, “thê noa” 
và thân hữu. Và ưu tư nhất không những của cả 2 BCH mà của cả Hội, đó là 2 Cha linh hướng và cựu linh 
hướng vào giờ thứ…25 lại thông báo là không thể đến được. Lý do dẫn đến “sự cố vắng mặt” của 2 Cha là 
trách nhiệm chính của các ngài. Cha linh hướng Nguyễn Văn Thạch, cũng là linh hướng của Hội Bảo Trợ 
Ơn Gọi DCCT Hải Ngoại, đã kịp thời gọi cả phone và gửi email giải thích lý do “bất khả kháng” vì phải dâng 
lễ an táng cho một hội viên cao niên. Đây là trách nhiệm chính yếu và ưu tiên của ngài. Trong khi đó Cha 
xứ John Trần Quý cũng gửi email cho biết, “Không thể hiện diện 2 nơi cùng một lúc, vì giáo xứ St Lucy cần 
có thánh lễ Chúa Nhật”. Cả 2 BCH đã chỉ biết nói tiếng “Xin vâng” với 2 Cha. 

Về chương trình ăn tết, thì sáng sớm mới 9g30 đã thấy có mấy “bóng hồng tha thướt áo dài” đến 
“xông đất” nhà Ta-Ru Lê Thế Hùng. Các “con dâu Nhà Dòng” có khác, chịu thương chịu khó lo cho ngày ăn 
Tết của Hội. Các chị đến để chuẩn bị tiếp tay phục vụ phần ẩm thực. 

Khai mạc chương trình lúc 10g45, 2 MC Mỹ/Phục đã khởi động được tâm tình đón Xuân truyền 
thống của dân tộc Việt cho “cả nhà” qua màn 3 “bô lão” niệm hương và đọc Văn tế cầu nguyện cho Tổ 
quốc/Dân tộc, Nhà Dòng, “cộng đồng” Ta-Ru và thân nhân cùng thân hữu. Sau đó “cả nhà” Ta-Ru hiện diện 
đã hướng về Thiên Chúa là Chúa Xuân với kinh Dâng Năm Mới, trước khi kết thúc phần tâm linh với bài 
thánh ca Ngày Xuân Cầu Nguyện. 

Chuyển mục là đồng ca 3 bài ca Xuân: Ly Rượu Mừng, Chúc Năm Mới, Liên Khúc Xuân với tiết tấu 
Xuân rất Xuân, rộn ràng theo pháo Tết. 

Ở phần bàn giao cựu và tân Ban Chấp Hành, một thành viên trong BCH đương nhiệm đã mượn ý 
lực trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Trump, đại ý rằng, “Đây không phải là sự chuyển giao 
quyền lực giữa một cựu và tân Tổng thống, cũng không phải là giữa đảng phái này với đảng phái kia, 
nhưng là sự chuyển giao quyền lực lại cho người dân.” Theo ý nghĩa đó, hôm nay việc chuyển giao trách 
nhiệm giữa cựu và tân BCH mang ý nghĩa là đến lúc Hội CĐT Nam Cali cần có một “giai đoạn sinh hoạt 
mới, một vận hội mới”, đúng như chủ đề của Tập San An Phong Xuân Đinh Dậu 2017 là “Mùa Xuân Mới, 
Vận Hội Mới.” 

Hết phần nghi thức trang nghiêm là phần “thoải mái” với những lời chúc Xuân cho nhau: Cựu BCH 
chúc tân BCH, rồi đến cả cựu và tân BCH chúc “Cả nhà”, “Cả nhà” lại chúc Tết 2 Cha linh hướng, “Ông Xã” 
chúc “Bà Xã”, đến phiên “Bà Xã” chúc “Ông Xã” cho đạt yêu cầu như cuộc sống của Gà Trống-Gà Mái. Một 
số những câu “ấn tượng” nhất còn vang mãi trong lòng Mõ Làng ngay khi viết phóng sự này. Đó là Bà Xã 
yêu cầu Ông Xã, “Ô… ố… là... là… Rằng hay thật hay, Nói nhỏ Ông Xã, Điều bí mật này, Hãy là Gà Trống, 
Chứ đừng đổi giống, Tuy có đẹp mã, Mà vô dụng thay.” Ông Xã chúc lại Bà Xã, “Năm nay Đinh Dậu, Gà 
Mái của anh, Nhìn em lại nhớ, Gà luộc lá chanh, Virus cúm gà, Anh rất sợ hãi, Nhưng lại thích ngắm, Gà già 
khỏa…thân”. Thế rồi cả Ông Xã Bà Xã đều phấn khởi thề hứa với nhau, “À ơi Gà Trống, Mà đuổi phía sau, 
Gà Mái vờ chạy, Rồi dừng lại ngay, Ấy bởi vì thế, Ngày đẻ một trứng, Cũng chẳng bao lâu, Gà con cả bầy. 
Tân Xuân Đinh Dậu, Năm hên lại hay, Mình lại chơi trò, Trống-Mái đuổi nhau, Trời thương ngó xuống, Cuối 
năm trứng nở, Gà con ríu rít, Gia đình vui vầy.” 

Và tác giả của những tâm tình chúc Tết “chí thiết” và “độc đáo” đó là Ta-Ru Mỹ họ Đào, “vua chế lời” 
không mệt mỏi. (Xin mách riêng “miễn phí” với “cả nhà”, hãy thưởng thức cho được bài “Tục lệ thi chim 
mồng Ba Tết, trang 69, cũng của Ta-Ru Mỹ họ Đào trong Tập San Xuân để có nụ cười Xuân nhé). 

Trước khi nhập “Cỗ Tết” và “hái lộc Xuân”, “cả nhà” đã phấn khởi đứng bên nhau như trong một đại 
gia đình chụp vài “pô” hình “để đời” cho sinh hoạt ăn Tết hôm nay. Trong khi vui hưởng Cỗ Tết, cả cựu và 
tân BCH đã năng nổ phục vụ “cả nhà” trong tinh thần huynh đệ thật An Phong. Riêng Ban Truyền Thông 
cũng đã đích thân mang đến cho từng vị hiện diện mỗi người một món quà tinh thần: TẬP SAN AN PHONG 
XUÂN ĐINH DẬU 2017.  

Với 104 trang mầu và đen trắng, Tập San với những bài viết của Ta-Ru đã nói lên tinh thần “vận hội 
mới” cho Hội CĐT Nam Cali trong bối cảnh mừng Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima (1917-
2017). Về hình bìa, bố cục của Tập San lại làm nổi bật một tâm tình xác tín với hình ảnh của nhà préau có 
hàng chữ DUC IN ALTUM quen thuộc của Đệ Tử Viện Vũng Tầu, nơi chôn dấu nhiều kỷ niệm thánh đức 
của mỗi Ta-Ru. Độc đáo về kỹ thuật, là dung nhan “Ta-Ru” của “Hôm Nay” lại được “nằm ngay trước cửa” 
của Đệ Tử Viện Vũng Tầu với câu: ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ VŨNG TẦU, MÁI ẤM “RA KHƠI” 
CỦA “HÔM QUA” VÀ “HÔM NAY”. 

Để “khép lại” ngày họp mặt ăn Tết hôm nay, “cả nhà”, gồm “con trai và con dâu” đã quân quần trước 
bàn thờ nghi lễ có hình Thánh giá của Chúa Cứu Thế, tất cả đã nắm tay nhau để truyền sức sống An 
Phong cho nhau trong dịp Xuân về, cùng nhau cất tiếng cảm tạ Mẹ với bài truyền thống Salve Regina. 
“Thầy Sáu vĩnh viễn” CĐT Huỳnh Khải Huy đã dâng lời nguyện kết và trao phép lành của Chúa cho “cả nhà” 
trong tâm tình rất con thảo và huynh đệ An Phong. 

NHƯNG THƯA “CẢ NHÀ”, người ta nói, “Một tấm hình nói thay cho nhiều trang giấy”, vả lại ai cũng 
phải “chạy đôn chạy đáo” trong những ngày cuối năm, nên Mõ Làng Nam Cali không còn lòng dạ nào ngồi 
gõ máy được lâu hơn nữa, nên đã “chọn” phương thế gói ghém mọi tâm tình vào những “tấm hình biết nói” 



dưới đây để “trả nợ” phóng sự hầu làm quà… Tết cho “cả nhà”, gồm những Ta-Ru đã hiện diện cũng như 
“ẩn dật ở nhà” không thể đến được hôm đó. 

Quang Cảnh và Bố Cục Tết Đinh Dậu 2017 –  
“Thiên Chúa, Mùa Xuân Vĩnh Cửu”- 

“Nơi Hải Ngoại Tết Đến Không Quên Ơn Tiên Tổ, Chốn Quê Nhà Xuân Về Phải Nhớ Đạo Tổ Tiên” - 
Họp mặt ăn tết tại tư gia Ta-Ru Lê Thế Hùng ngày Ông Táo về trời (21-1-2017) 

 “Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”  
Ha...ha..., Phan Xuân Vũ/Đào Quang Mỹ/Nguyễn Hùng Cường/Cặp Vũ Sinh Thụ-Nguyễn Thị Hải  
(công tác xa) …đã đến lúc được “rũ áo từ quan” về vườn “Thảnh thơi thơ túi rượu bầu” hic hic 

 
Khai Sớ Đầu Năm   

“Les Trois mousquetaires” Nguyễn Khiêm/Nguyễn Vĩnh Bảo/Lê Thế Hùng, 
 trong vai 3 Ba "bô lão" đầy sức sống dâng lời cầu nguyện cho Nhà Dòng và Thế thái Ta-Ru. 

Vui Xuân Lên Nào! 
Trần Q. Phục/John Nguyễn Lễ/Deacon Huỳnh Hải Huy từ Dallas - những khuôn mặt 
và sự đóng góp rất "ấn tượng". Their cozy and enthusiastic non-profit involvement 

in today’s Tet gathering for ADAJ (Association Des Anciens Juvénistes) is greatly appreciated. 
*Cứ Gặp Nhau Là Hát * 

Đúng là một “Ca-đoàn-tổng-hợp-không-bao-giờ-cần-tập-dợt”.  
Từ trái: Đào Quang Mỹ/Nguyễn Khiêm/Lê Thế Hùng/ Trần Đồng/Trần Quang Phục. 

*Hát Mệt Không Chịu Nghỉ* 
Vì có tiếng ai đó vang lên, “Không hát không được ăn Cỗ Tết” – 

Đầu năm được vui vầy bên nhau tạ ơn Chúa và chia sẻ, quả là hồng ân hiếm quí Chúa ban cho. 
*Già Cũng Hát Trẻ Cũng Hát* 

 Con dâu Nhà Dòng (và một thân mẫu) thật đáng yêu. 
*Năm Gà*  

Bà Xã nói "Năm nay em xin đóng trọn vai con Gà Mái, 
nhưng mà Gà Trống cũng phải dẻo dai đấy nha!” 

*Thấy Khuôn Mặt Nào Cũng Có Mùa Xuân* 
Cận cảnh, từ trái: Trần Ngọc Khiêm, Bùi Thiên Khuê, Đỗ Duy Chí. – Bên ngoài, từ trái: 
Trần Tiến Thành, Nguyễn Lân, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Chí  Sỹ, 

Deacon Hoàng Khải Huy (ngồi), cặp Đậu Quang Luận-Quy (ngồi) 
*Nụ Cười Xuân*  

Mùa Xuân xuất hiện rõ nét nhất qua nụ cười…Xuân của các con dâu  
và cả mẹ hiền. (Công đầu và duy nhất dành cho Ta-Ru Đào Quang Mỹ, vua “chế lời” đấy) 

*Mùa Xuân Ai Cũng Vui... Hát* 
Con dâu phu nhân của Ta-Ru Đại (áo đỏ) đang thể hiện hết mình niềm vui Xuân, 

kế bên con dâu phu nhân của Ta-Ru Phan Ngọc Sơn (áo xanh). Cận cảnh là 3 “bô lão”, 
từ trái: Hồ Văn Thiên, Trần Tiễn Tuấn, Nguyễn Quang Hào (không thèm nhuộm tóc) 

*Con Trai Con Gái Đều Hát* 
Từ trái: Phan Ngọc Sơn, Nguyễn Đại, Henry Đoàn Hinh, Trần Quốc Toản, “niên trưởng” Bùi Đồng 

*Hát Tới Nơi Tới Chốn*  
Thân hữu "Kim Chi" (cầm micro) từ Washington DC 

đến thăm Nam Cali nắng ấm họp mặt với “Gia Đình Ta-Ru” 
*The Picture of The Year 2017* 

*Tấm Hình Biết Nói* 

*Những Người Có Cùng Một “Gia Phả”* 
*Sum Vầy Đầu Xuân – Một Ơn Phước* 

*Xin Hãy Trân Quí Phút Giây Này* 
*Nắng Xuân Bên Ngoài – Nắng Xuân Trong Lòng* 

*Chúc Nhau Phước Lộc Thọ Của Thiên Chúa* 



 
*(Pháp) Bonne Année – (Tây Ban Nha/Mễ) Feliz ano Nuevo – (Sudan) Happy taun anyar* 

 

 
*(Anh/Mỹ) Happy New Year – ((Irish) Bhliain nua sásta – (Latin) Anni beatum* 

 

 
*(Slovak) Stastný Novy Rok – (Somali) Sanadka cusub faraxan – (Bejin) Sín nẻn khoái lơ* 

 

 
*(Corsican) Filici annu novu – (Đức) Gelukkig Nieuwjaar – (H’mong) Zoo siab xyoo tshiab* 

 

 
*Những Người Trẻ Việt Nam chúc: CHÚC MỪNG NĂM MỚI* 

 



 
*HẸN TÁI NGỘ TẾT MẬU TUẤT, 2018* 

 

 
 
Tin buồn từ “Dòng thánh là Mẹ” ở Huế mình: 
Tin đầu tiên là từ người học trò của bạn Nguyễn Sĩ Bạch (cùng lớp với Chương, Bân, Tá lớp Têrêsa), như sau: 
Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017,  
 
Thưa Thầy Cô , Con xin kính báo cho Thầy và Cô được biết , Cha Giuse Lê Viết Phục  Chúa đã gọi về hôm qua lúc 1h30 
ngày 22/2/2017. tại Dòng Chúa Cứu Thế Huế, Kính Xin Thầy Cô hiệp lòng Cầu Nguyện. Thánh Lễ an táng sáng thư 7 lúc 
5h15. 
 
Và một điện thư khác từ bạn bè: 
  

From: Diem Sy danh 
 
Xin Đại gia đình AN PHONG cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse LÊ VIẾT PHỤC CssR vừa an nghỉ trong 
Chúa.....Chúng con nguyện xin Chúa nhân từ....Cho linh hồn GIUSE được lên chốn nghỉ ngơi...Hằng xem 
thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ muôn đời....AMEN. 

 
 

YÊU THƯƠNG  
LÀ CỘI RỄ CỦA LỐI SỐNG CÔNG CHÍNH 
___________________________________________________ 
Joe Mai 

Truyện kể lại rằng: có nữ tù nhân kia, sau những năm tháng trong trại giam, hạnh kiểm của cô mỗi 
ngày một tiến bộ nên ban giám đốc đã trao cho cô công tác tại văn phòng và nhà riêng của ông giám đốc 
trại tù. Công việc tuy nhẹ và đuợc tự do hơn; nhưng cô vẫn sống trong cảnh ‘cá chậu chim lồng’. 

Một biến cố đã xẩy ra trong vài tháng cuối đời lao tù của cô. Qua công việc và những lần gặp gỡ, cô 
và ông giám đốc đã có cảm tình với nhau. Và, sau khi đuợc trả tự do, họ quyết định thành hôn. Nói theo 
ngôn ngữ của dân gian thì kể từ ngày đó, hai nguời đã ký bản án tù chung thân với nhau. 
Họ cùng nhau buớc vào một nhà tù mới. Công việc của hai người vẫn như cũ. Ông vẫn là giám đốc trại 
giam, cô vẫn là nguời quản gia. Nhưng nay tình hình đã đổi khác. Cô không làm vì luật lệ; nhưng cô đã làm 
vì tình yêu, vì lòng mến. 

Truyện kể nói trên một cách nào đó đã diễn tả lối sống của chúng mình. Vẫn có lúc chúng ta sống 
đạo theo luật. Làm mọi sự vì luật dậy. Chúng ta đã đuợc nghe dậy rằng, theo luật ai bỏ lễ ngày Chúa nhật 
thì mắc tội trọng. Và rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn bị áy náy, thậm chí không dám ruớc lễ khi 
không tham dự Thánh lễ của một Chúa Nhật nào đó. Họ tự xét và cho rằng mình đã phạm tội trọng, và 
không dám ruớc lễ vì sợ (lại sợ) phạm sự Thánh.  

Nhưng, xét cho cùng, mấy ai bỏ lễ, với ý ngay lành, mà không có lý do; như đi du lịch mà không tìm 
ra nhà thờ, hoặc coi người bịnh hay bản thân mình bị đau ốm, hoặc bị bận công ăn việc làm đến mức 
không sắp xếp đuợc thời gian thuận tiện, v.v. Với những lý do như thế thì việc bỏ lễ của ai đó có phải là tự ý 
và cố tình vi phạm để bị mắc tội trọng hay không? Sống theo luật (một cách không có ý thức và máy móc) 
cũng có nguy hiểm của nó. 

Mặt khác, ngày nay trên thế giới, có biết bao nhiêu quốc gia đã đồng ý cho phép phá thai, ngừa thai 
và cho phép hai nguời đồng tính ở với nhau như vợ chồng hợp pháp. 
Là người công giáo, lối sống ‘công chính’ của chúng ta phải vuợt lên trên những điều đó. 

Thánh Phaolô đã viết ‘văn tự thì chết chóc’, còn ‘Thần khí mới tác sinh’. Dùng luật để yêu nhau thì 
sớm muộn gì cũng dẫn đến đổ vỡ. Dùng tình yêu để trao gửi sẽ đưa con người đến chỗ thăng hoa và lòng 
mến đuợc triển nở một cách sung mãn hơn. Đó chính là lối sống mà Chúa mời gọi chúng ta sống: đức công 
chính của chúng ta phải dư dật hơn mấy ông ký lục và Biệt phái thời Chúa Giê-su. 

mailto:sydanhdiem45@gmail.com


Hãy đến với nhau bằng trái tim quảng đại và chân thật, hãy nhìn nhau bằng cái nhìn trong sáng, 
không tỳ vết và đầy thiện cảm. Hãy đong đầy vào lòng nhau những cử chỉ âu yếm của yêu thuơng… tất cả 
các hành đông đó hay những lời nói tuơng tự cần đuợc xuất phát từ khoản luật đầy ‘yêu thuơng’ mà Thiên 
Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn ta. Và như thế, lối sống công chính của chúng ta lúc đó không chỉ hơn 
biệt phái, mà còn thể hiện ‘căn tính’ yêu thuơng của Thiên Chúa nữa. 
Cầu đuợc như thế!  

Amen.  
 
 

DU LỊCH ALICE SPRINGS 
 

Lê Chương 
 
(Tiếp theo bài du lịch Uluru) 
Alice Springs, một đia danh nghe thật quen mà hầu như trong chúng ta ai ở Úc cũng đã từng nghe 

hoặc thấy. Đó là mỗi khi xem Tivi, đến phần tiên đoán thời tiết, cái tên Alice Springs bao giờ cũng nằm ngay 
giữa lục địa Úc Châu. 

Đây là thành phố lớn thứ ba của lãnh thổ Bắc Úc, có dân số khoảng 28,605 người, nằm dọc theo hai 
bên bờ sông Todd mà hầu như bây giờ lúc nào cũng khô ráo. 

Cái tên Alice Springs do trắc địa sư William Whitfield Mills, lấy tên bà AliceTodd, vợ ông Charles 
Todd, là Trưởng Phòng Bưu Địên của tiều bang South Australia, đặt tên cho thành phố này. Ít ai biết rằng 
bà Alice Todd thường xuyên sinh sống tại Adelaide, mà chưa bao giờ đặt chân đến vùng Alice Springs, nơi 

mang tên bà. 
 
Alice Springs được biết đến nhiều hơn cũng nhờ cuốn tiểu thuyết  “A Town 

Like Alice” của nhà văn Nevil Shute xuất bản năm 1950 khi ông mới đến đây lập 
nghiệp. Và cuốn tiểu thuyết trở nên nổi tiếng hơn nhờ câu chuyện được xây dựng 
thành phim ảnh vào năm 1956 với đạo diễn Joseph Janni. Đây là câu chuyện tình giữa 
nàng Jean Paget và chàng Joe Harmain. Nàng Jean là một nữ quý tộc Anh nhưng 
sinh sống tại Mã Lai, vào thời kỳ Phát Xít Nhật xâm chiếm nước này. Jean bị bắt làm 
tù binh và bị nhốt chung cùng một số nữ tù binh khác, rồi bị di chuyển lòng vòng vì 
Phát Xít Nhật không biết xử trí thế nào với đám tù binh nữ này. Sống trong hoàn cảnh 
vô cùng thiếu thốn và khổ cực, Jean đã gặp một binh sĩ Úc tên là Joe Harmain, làm tài 
xế xe tải cho quân Nhật. Trong một dịp thuận tiện, Joe đã đánh cắp được một con gà 
của quân Nhật và đem cho các nữ tù binh này ăn. Bị khám phá ra sau đó, Joe bị đánh 

đập rất dã man, ai cũng tưởng rằng Joe đã mất mạng. Sau chiến tranh, Jean tình cờ tìm ra tông tích người 
yêu của mình là Joe vẫn còn sống, hai người đã tái hợp tại Úc. Vào lúc này, Jean đang thừa hưởng một di 
sản kếch sù từ một ông chú mà cô không hề hay biết. Thế là chàng và nàng gắn bó với nhau, dùng phần 
lớn di sản mình được hưởng để xây dựng thành phố miền quê có tên Williamstown, nơi họ ở trở nên một 
thành phố tựa như Alice. 

Được xây dựng thành phim vào năm 1956, ít người biết là giáo sư Tiến Sĩ Trần văn Khê đã tình cờ 
trở thành diễn viên trong phim này. Số là hãng phim Arthur Rank của Anh đang khởi quay bộ phim này 
phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Úc Nevil Shute, kể lại trong Thế Chiến thứ II. Quân Phát Xít Nhật đã 
xâm chiếm các nước vùng Thái Bình Dương, cai trị và hành hạ người dân bản xứ hết sức dã man. Ông đạo 
diễn từ Anh qua Pháp tìm diễn viên thích hợp cho vai viên Đại Úy Sugaya, người Nhật rất tàn ác. Nhờ 
trước đó ông Trần văn Khê đã đóng phim cho hãng phim Pháp nên được tiến cử và giáo sư Khê đã được 
mời sang Anh để thử vai. Ông nhớ lại vào lúc còn ở bên kia biển Manche, ông là sinh viên đại học Sorbone 
đang làm luận án tiến sĩ đề tài Âm Nhạc Việt Nam, (ông đã tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1958), nhưng sang 
bên này bờ đại dương thì bổng nhiên ông trở thành một diễn viên điện ảnh. Có 30 người Nhật chờ thử vào 
vai này, nhưng với tài diễn xuất ông đã được chọn. Sau đó ông được cho vào ở khách sạn Kensington 
sang trọng, mỗi ngày có xe đưa đón đi đóng phim, hóa thân thành một viên sĩ quan Nhật là Đại Úy Sugaya. 
Ông đóng phim trong 16 ngày, mỗi ngày được trả lương là 16 bảng Anh (sau khi đã khấu trừ tiền thuế). 
Nhờ vậy tính ra một ngày lương đóng phim ở Anh đủ cho ông ăn gần 500 bữa cơm sinh viên ở Pháp. Mỗi 
ngày ngoài tiền lương, hãng phim còn cấp cho ông 12 bảng Anh tiền ăn nên trong thời gian này ông sống 
rất dư dả. 

Ngày 1: 
Trở lại với câu chuyện nói về chuyến đi Alice Springs, xe hàng chở khách AAT Kings tới khách sạn 

đón chúng tôi vào 1 giờ trưa. Xin nói thêm là AATKing là chữ viết tắt của Australia Accommodated Tours, là 
một công ty du lịch Úc-Tân Tây Lan có tầm vóc quốc tế, đã nhận được nhiều bằng khen với trên 30 năm 
kinh nghiệm. ATT Kings có dàn xe khách tiện nghi nhất, tân tiến nhất. Sau khi đón chúng tôi, tài xế còn đi 
tới những khách sạn lân cận để đón thêm khách, lúc này thì xe cũng đã gần đầy. Xe bắt đầu hướng ra phía 
xa lộ Stuart Hwy là một trong những xa lộ lớn của Úc chạy dài từ thành phố Darwin qua Alice Springs tới 



South Australia, một lộ trình dài trên 2830 km, mà nhà thám hiểm James McDouall Stuart, người xứ Tô 
Cách Lan, một người Âu châu đầu tiên đã đi xuyên qua lục địa Úc từ Nam tới Bắc. Lộ trình này ngày nay 
mang tên của ông. 

Tài xế vừa lái xe vừa làm hướng dẫn viên, anh ta ăn nói thật hoạt bát. Dọc hai bên đường là sa 
mạc, đất đai mầu đỏ, không có dân cư sinh sống, cho tới chiều tối thì xe khách mới tới Alice Springs, một 
nơi xa xôi mà những nhà thám hiểm Âu châu đã đặt chân tới. Ai ở khách sạn nào, xe đưa tới khách sạn đó, 
và sau cùng thì xe mới tới chạm chót là nơi chúng tôi sẽ tạm trú có tên là Khách sạn Aurora Alice Springs, 
nằm ngay trong trung tâm thành phố.  Chúng tôi cũng không ngờ được ở trên khu phố chính, tâm điểm để 
đi đến các nơi. Ngồi trên xe hơn 5 tiếng đồng hồ, thân thể cũng cũng đã bắt đầu rã rời, ê ẩm. Sau khi nhận 
phòng, và ăn uống qua loa, nằm xuống là làm thẳng một giấc cho tới sáng hôm sau. 

Ngày 2:    
Sau bữa ăn sáng ngon miệng do khách sạn cung cấp, chúng tôi đến phòng tiếp tân để xin bản đồ đi 

xem thành phố, vì sáng nay được tự do, theo chương trình thì trưa mới có xe khách đến đón đưa chúng tôi 
đi thăm viếng các vùng xa hơn. 

Như đã nói ở trên, khách sạn Aurora này nằm ngay tại một vị trí thật lý tưởng. Lối đi ra cửa trước 
của khách sạn, đối diện ngay dòng sông Todd, nhưng nay dòng sông này đã kho cạn nhiều năm rồi. Chỉ khi 
có mưa lớn, dòng sông sẽ có nước ngập tới bờ và tràn lên cả đường phố. Cư dân ở đây nói rằng, nếu ai 
được thấy dòng sông này có nước chảy 3 lần, người đó sẽ sống mãi. Lối đi mặt sau của khách sạn là Todd 
Mall, một khu phố chỉ dành cho người đi bộ, nơi đây chính là trung tâm thương mại chính của thành phố, 
với các cửa hàng tên tuổi, các tiệm bán đồ lưu niệm cho du khách, xa xa là Target, và Coles, Woolworths, 
ngân hàng Westpac...., cũng có một khu Food Court bán các món ăn nhanh như tại trung tâm thành phố 
Sydney. 

Vừa bước chân ra khỏi khách sạn phía cửa sau, ta thấy ngay nhà thờ John Flynn Memorial 
Uniting Church và Adelaide House. Nhà thờ được xây dựng trên phần đất đã từng được ông Flynn chọn 
lựa khi còn sống, để chăm lo cho đời sống tâm linh cho cư dân, và Adelaide House, do chính ông Flynn vẽ 
kiểu, là một trong những căn nhà đầu tiên được xây cất từ năm 1926, nhằm chăm sóc sức khoẻ cho các 
người dân. Vậy ông John Flynn là ai? 

John Flynn (1880-1951), dù chỉ là một mục sư, lại là người có công lớn trong sự hình thành thành 
phố Alice Springs.Ông đã thiết lập Australian Inland Mission và thứ hai là Royal Flying Doctor Service. Ông 
luôn chăm lo cho sóc sức khoẻ cho người dân và cả thổ dân tại vùng đất có khí hậu khắc nghiệt này. Ông 
đưa ra ý tưởng tân tiến xây dựng một khu chăm sóc sức khoẻ (nursing hostel), nhằm chăm sóc cho các 
phụ nữ và trẻ em, ông đưa ý kiến cho kiến trúc sư hoạch định các hệ thống duy trì khí hậu ẩm mát cho toàn 
khu, dù lúc đó chưa có hệ thống máy lạnh như ngày nay. Đây là một tưtưởng cấp tiến vào thời đó. Chân 

dung của John Flynn có trên tờ giấy bạc 20 đô của Úc. 
 
 
Cũng nhờ sự chỉ dẫn của người tài xế trẻ, vui tính 

đêm qua, chúng tôi đến ghi tên tham gia một tour thăm 
viếng chung quanh thành phố nhỏ này qua một nhân viên 
của văn phòng Tourist Information Center ngay tại khu 
phố chính của thành phố. Chuyến đi này miễn phí và 
được dẫn đi bộ quanh khu phố. Khởi đầu từ sông Todd, 
và chấm dứt tại khu phố Todd. Những người cùng đến 
Alice Springs với chúng tôi hôm qua nhưng đã trú ngụ tại 

các khách sạn mà tài xế đã cho xuống trước chúng tôi, đều phải lấy taxi để đi xuống khu phố chính này. 
Trong khi chúng tôi chỉ cần đi bộ vòng vài bước. Gặp lại các du khách này, ai cũng nói chúng tôi đã được 
một khách sạn “number one” đi đâu cũng gần, khỏi tốn tiền taxi, xe bus. 

Trưa đến, chúng tôi tham gia tour “A Town Like Alice”, có hướng dẫn viên. Xe đến đón rất đúng 
giờ. Trước giờ hẹn 5 phút, chúng tôi đã xuống khu tiếp tân ngồi chờ trước, thoáng chốc đã có một nhân 
viên mặc đồng phục đi vào tay cầm một danh sách và mời chúng tôi ra xe. Cách tổ chức rất ăn khớp và 
nhịp nhàng. 

Nếu trước đây, Alice Springs chỉ là một trạm vô tuyến cho những nhà thám hiểm thì nay là một cửa 
ngõ du lịch miền xa với nhiều di tích lịch sử hiếm quý. Đầu tiên chúng tôi được đến là School of The Air, 
được thành lập vào năm 1951, nhằm cung cấp nền giáo 
dục cơ bản cho các con em cách nông gia ở vùng xa xôi 
trên toàn lãnh thổ Bắc Úc. Dịch vụ giáo dục này được 
chuyển tải qua vô tuyến, trên một chu vi cả triệu mét 
vuông.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sau đó chúng tôi đến thăm Telegraph Station, được xây cất vào năm 1872, là một trạm viễn liên 

nối liền Adelaide và Darwin, là một cơ sờ mà người da trắng thiết lập đầu tiên nơi miền xa. Và ngày nay, 
sau hơn cả trăm năm, nó trở thành một điạ danh cổ xưa, với nhiểu đồ dùng từ những thập niên 1900. Tiếp 
đến chúng tôi đến thăm Royal Flying Doctor Service, nhằm cung cấp dịch vụ y tế đến những nơi hẻo lánh 
nhất mà không thể đến bằng đường bộ. Có tới đây mới được nghe kể về những chuyến bay sinh tử cướp 
lại mạng sống của người dân vùng xa xôi hẻo lánh khỏi tay thần chết. 

 

 
 
Kế tiếp chúng tôi được đưa đến thăm Reptile Centre, nơi tập trung các loại bò sát, kể cả các con 

rắn cực độc và nguy hiểm đang sống trong vùng. Trung tâm Reptile Centre này mở cửa sau giờ, chỉ dành 
đón tiếp chúng tôi. Trung tâm được điểu hành bởi một gia đình người Đức định cư nhiều năm tại đây, con 
cái họ cũng được hướng nghiệp để duy trì trung tâm này. 

Sau cùng chúng tôi đến ngọn đồi Anzac Hill, nơi vinh danh những ai đã phục vụ và hy sinh trong 
những trận chiến mà người Úc tham gia, trong đó có cả khu Việt Nam.Thay vì cho xe đưa xuống đồi, chúng 
tôi rời đoàn đi bộ xuống cho mau để kịp dự thánh lễ chủ nhật tại nhà thờ Our Lady of the Sacred Heart dưới 
chân đồi. Đây là một nhà thờ có một kiến trúc xinh đẹp mới lạ cùng tháp cao vươn lên nổi bật trong khung 
cảnh một thành phố miền quê em đềm. Nhà thờ nằm ngay dưới chân ngọn đồi Anzac Hill. Từ trên ngọn đồi 
nhìn xuống, ta sẽ thấy toàn cảnh thành phố Alice Springs. 

Sau lễ chúng tôi thả bộ đi dọc theo đường Todd Mall vể khách sạn, ăn tối tại 
nhà hàng ngay dưới khách sạn thật tiện lợi vô cùng. Sáng mai sẽ bắt đầu đi ra khỏi 
thành phố. 

Ngày  3: 
Sáng nay, xe khách đến đón chúng tôi tại khách sạn đưa chúng tôi xa thành 

phố xem dãy núi West MacDonnel Ranges. Xe dừng tại Standley Chasm, để chúng 
tôi đi bộ dọc theo một con suối nhưng nay đã cạn nước, qua những tảng đá có những 
hình thù lạ mắt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Kế tiếp,  xe tiếp tục dichuyển đến Ellery Creek Big Hole, một con suối với những phiến đá mầu sắc 

được tạo thành cả ngàn năm trước đây nhờ nước lụt soi mòn.  
 

 
Xe đi tiếp đến Ochre Pits, nơi có những vùng núi cao với loại đá được cả thế giới dùng để trang trí 

hoặc mài ra thành nhiều mầu khác nhau dùng trong các tranh vẽ mầu nước, mà người thổ dân Úc đã biết 
dùng trong cách vẽ tranh của họ cả ngàn năm trước. Trưa đến, đây là lần đầu tiên, chúng tôi được cho 
dùng một bữa trưa có tên “Ploughman’s lunch” tại Glen Helen Homestead Lodge. Đây là một bữa ăn 
tiêu biểu của những người Úc đầu tiên trong những ngày tiên phong khai phá lục địa này. Nhiều người di 
dân đến Úc định cư đã lâu như chúng tôi mà nay mới biết, thế mới biết chúng ta cũng cần du lịch nội địa để 
tìm hiều thêm về vùng đất quê hương thứ hai của mình đấy nhé. 

“Ploughman’s lunch” là một bữa ăn nguội bao gồm phó mát, dưa leo và bánh mì.Thế nhưng để 
thay đổi khẩu vị cho hợp thời mà nhà hàng này cho thêm trứng luộc, thịt đùi heo xông khói, cho thêm đậm 
đà. Phía sau nhà hàng này là một con suối, với sa mạc, nơi đâu có nước là nơi đó có sinh vật, con người, 
có cây cỏ xanh tươi. Xa xa chúng tôi thấy nhiều con ngựa hoang mầu đen. 

 
 
Trước khi lên đường về, chúng tôi còn có dịp ghé qua Simpsons Gap, nơi đây phong cảnh thật 

hùng vĩ, một hồ nước trong xanh, in bóng dưới nước 2 hình bóng hai núi đá mầu đỏ rực rỡ, đây là một cảnh 
đẹp thật lôi cuốn mà ít du khách biết đến. 

 
 
Ngày 4: 



 
 
Chương trình hôm nay là chúng tôi sẽ đi thám hiểm vùng Palm Valley Outback Safari bằng xe 

4WD. Công ty AAT Kings phải xử dụng loại xe 4WD vì loại xe này có các bánh xe lớn mới đủ mạnh để leo 
đèo lội suối dọc theo lòng sông Finke khô cạn, để đến thung lũng Palm Valley, một ốc đảo sa mạc mà nơi 
đây chỉ có cây palm phát triển, chứng tích của một thời mà cây cối nơi đây tươi tốt trong khu rừng nhiệt đới. 
Trước tiên, xe đi qua The Amphitheatre, một dẫy núi có hình dáng như một khán đài vòng cung, cấu trúc 
như có những dẫy ghế ngồi từng bậc cao dẫn lên vây quanh một khoảng trống, nơi dùng để trình diễn. Loại 
đá mầu đỏ cấu thành biến thành nhiều mầu sắc rất đẹp mỗi khi có ánh mặt trời. Chúng tôi xuống đi bộ khi 
xe tới Palm Valley, nơi chỉ có loại cây này sống nổi, nhờ những túi nước nhỏ dưới lòng đất. Nhờ vậy mà 
cây cối mới sống còn trong thời tiết và địa điểm cực kỳ khô cằn. Chúng tôi ngừng ăn trưa tại Finke Gorge 
National Park, một công viên rộng lớn tới 46,000 hecta, nơi cứ địa của người thổ dân Arrernt, và dấu vết 
của những người da trắng đi thám hiểm.Trước khi về, xe cũng ghé lại khu Hermannsburg Aboriginal 
Community, là giáo điểm truyền đạo đầu tiên cho người thổ dân tại Bắc Úc, đã được hội thánh Tin Lành 
Lutheran của người Đức thành lập vào năm 1877, trên một vùng đất rộng lớn tới 390,000 hecta mà người 
thổ dân Aranda làm chủ. Đến năm 1891, hội thánh Tin Lành ngưng mọi hoạt động, và 3 năm sau giáo hội 
Immanuel ở Nam Úc mua lại và hoạt động liên tục trong 88 năm. 

 

 
 
 
Đến năm1982, trung tâm này được trùng tu, và quyền sở hữu đất đai đã được trao lại cho thổ dân 

Aranda.Đây là một khu vực vẫn được bảo trì  bao gồm những di tích lịch sử mà những người da trắng đầu 
tiên đặt chân đến. Ngôi nhà chính tại đây là một nhà thờ được xây cất vào năm 1880, phía trước ghi lời 
Chúa “Phúc cho ai nghe lời Chúa và giữ lời Ngài”. Ngoài ra còn nhiều dãy nhà khác như khu nhà ở cho 
các giáo sĩ và gia đình đến đây truyền đạo, nhà stockman house dành cho người phụ trách chăn nuôi súc 
vật, nhà Smithy là một xưởng làm ra các dụng cụ các loại, bể nước để lưu trữ được bảo tồn cẩn thận để 
du khách tới đây có thể nhìn lại nếp sống ngày xưa, ôn lại quá khứ của một thời kỳ đã qua. 

Cũng chính tại vùng đất nơi đây (Hermannsburg Aboriginal Community) đã sản sinh ra một họa sĩ 
gốc thổ dân danh tiếng tên là Albert Namatjira, mà những bức tranh phong cảnh miền cực Bắc của ông 
đang được trưng bầy tại một căn phòng trong khu vực bảo tồn. Ông họa sĩ này được sinh ra năm 1902 với 
tên cúng cơm là Elea Namatjira, nhưng sau khi dọn về giáo điểm truyền giáo sinh sống, ông đã được rửa 
tội và từ đây mang tên Albert. Các tranh ảnh về phong cảnh miển Bắc Úc của ông rất sống động và trung 
thực, được trưng bầy tại các thủ phủ lớn và bán sạch rất nhanh. Ngay cả Nữ Hoàng Elizabeth II cũng rất 
hâm mộ tranh vẽ của ông. Và cũng vì tài năng hiếm có, ông đã được ban tặng huy chương cao quý 
Queen’s Coronation Medal vào năm 1953. Bởi tài năng hiếm có, ông được ân huệ nhập tịch năm 1957 và 
có đủ quyền lợi của một công dân Úc, trong khi các người thổ dân khác phải đợi tới 10 năm sau mới được 
hưởng qui chế này. 

Có quốc tịch rổi, ông có quyền mua rượu để uống, nhưng vào thời kỳ đó, mua rượu là một đặc 
quyền của người da trắng, chứ thổ dân không được mua rượu. Thế nhưng ông đã chia xẻ rượu với các bạn 
bè thổ dân của ông, như vậy ông đã bị coi là phạm luật và bị bỏ tù giam 2 tháng. Sau khi mãn hạn tù, ông 



trở thành túng quẫn, mất cả tài năng hội họa, bị bệnh tim rồi qua đời vào năm 1959 tại Adelaide House tại 
Alice Springs, hưởng dương 57 tuổi. 

Xe trở về lại Alice Springs sau một ngày dài di chuyển ra vùng xa. Về lại thì trời đã tối, các cơ sở 
buôn bán hàng quán đã đóng cửa. May mắn là nhà hàng trong khách sạn chúng tôi trú ngụ nằm tại trung 
tâm thành phố nên vẫn còn mở cửa. Chúng tôi vào dùng bữa tối rồi đi bộ lên lầu về phòng ngủ, thật là tiện, 
so với ai tạm nghỉ trong các khách sạn khang trang hơn nhưng xa các nơi trung tâm thành phố. 

Ngày 5: 
Sáng nay chúng tôi cố gắng dậy sớm để còn đi thăm thành phố Alice Springs lần nữa, trước khi xe 

tới đón chúng tôi ra phi trường để trở về lại Sydney. 
 

 
Đầu tiên chúng tôi đi bộ lại ngôi nhà lợp tôn nhưng so 

ra khang trang, bề thế, rộng rãi nhất của thành phố, được 
cho là nơi Nữ Hoàng Elizabeth II, đã từng nghỉ qua đêm tại 
đây. Ngôi nhà có tên The Residency, đã trở thành một nhà 
bảo tàng của thành phố Alice Springs, giữ lại tất cả các vật 
dụng, đồ đạc mà Vị Nữ Hoàng đã xử dụng qua khi chính 
thức đến thăm The Flying Doctor Service vào năm 1963. 

Trong chuyến đi này, Sir Roy Russel Dowling, một 
cựu sĩ quan Hải quân Úc, được chỉ định làm Tổng Thư Ký lo 
liệu, sắp xếp chương trình cho Nữ Hoàng thăm viếng vùng 
Alice Springs và là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong 

chuyến đi thăm Úc châu của Nữ Hoàng. Ông đã cảnh báo rằng nếu trên da Nữ Hoàng có dấu vết muỗi đốt, 
thì tình trạng này sẽ gây bối rối không ít, và nếu báo chí biết được sẽ loan tải tin tức thì vấn đề lại trở nên to 
lớn hơn nữa. 

Vào năm 2000, Nữ Hoàng Elizabeth II đã cùng Hoàng Tế Philip trở lại thăm viếng thành phố Alice 
Springs lần nữa và đã đi bộ trên con đường Todd Mall, mà hôm nay chúng tôi đã có dịp bước chân trên 
cùng con đường, để tiếp tục đến thăm Adelaide House. 

 

 
 
Adelaide House là một trạm y tế đầu tiên tại Bắc Úc, được mở cửa đón các người dân trong vùng 

cần săn sóc y tế vào năm 1926, khởi đầu chỉ có 2 người y tá. Sau đó nơi đây trở thành nhà thương duy 
nhất tại vùng đất xa xôi này. Cho đến năm 1939, nhà được ông John Flynn vẽ kiểu lại và thực hiện như một 
nhà thương vùng quê, so với thời đó là một tiến bộ rất đáng khâm phục. Ngày nay Adelaide House là một 
nhà bảo tàng nho nhỏ, nằm đối diện với ngay cửa sau của khách sạn chúng tôi tạm nghỉ, giữ lại  tất cả 
những vật dụng đã dùng trong thời mới bắt đầu.. 

Vào buổi trưa, là lúc chúng tôi làm thủ tục trả phòng và có xe đến đón từ khách sạn đưa ra phi 
trường. 

Đây là một loài hoa chỉ thấy tại vùng Bắc Úc, có tên là Sturt’s Desert Pea, có hình dáng thật lạ, trồng 
nhiều quanh phi trường và trong thành phố Alice Springs : 

 



 
Thành phố Alice Springs nhỏ bé, nằm ngay chính giữa nước Úc, nếu bạn nào chưa có dịp đến thì 

cũng nên làm một chuyến để tìm hiều về phần đất của quê hương thứ hai của mình. Chúng tôi đã khám 
phá ra nhiều điều rất thú vị. Đi để thấy nước Úc hiền hòa, yên bình và dễ sống và người Úc mở rộng vòng 
tay đón chúng ta vào nước họ với một tấm lòng hiếu khách và nước Úc quả thật là đẹp với các phong cảnh 
thiên nhiên rất sống động. 

Viết xong ngày 23 tháng 2 năm 2017     
 
  
 

 


