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Mẹ Nguồn Cậy Trông, Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không
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Tổ Phụ Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế

Thánh Anphongsô Đệ Liguoriô
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ngùng em không dám góp mặt. Lần này em mạnh dạn hơn, tuy bài viết có thể không mấy thích hợp cho tờ báo 
Xuân, mong Ban Biên Tập đừng trách!...” (Nguyễn Chánh Hoàng)

“Vì đã lỡ có “mối tình” hơi sâu đậm với Nhóm làm Đặc San Về Nguồn 2015, mà hôm nay bỉ nhân có mấy hàng 
thân gởi đến anh em, kêu gọi anh em ta tại quê nhà đóng góp bài vở cho “Tập san An phong - Xuân Bính Thân” 
do anh em CĐT Nam Cali chủ trương... Thấy các Bác trong Ban Biên Tập hăng hái quyết tâm, thừa thắng xông 
lên sau chiến thắng khá vẻ vang Đặc San An Phong Về Nguồn 2015, lại làm thêm một món quà mừng Xuân mới 
Bính Thân cho bà con phe ta khắp chốn địa cầu, bỉ nhân tôi cũng mũi lòng cảm động ... Thôi thì anh em mình tại 
chốn Quê Nhà cố sức đóng góp cho Báo Xuân này một ít bài vở mang hơi ấm Quê Hương trong Mùa Xuân này, 
cho phe ta ở xa quê nhà, lại nhớ Quê Mẹ da diết mỗi độ Xuân Về... Theo bỉ nhân được biết, đã có một số bài vở 
đã được  gởi từ Quê Nhà hiện đang nằm trong kho của Ban Biên Tập. Nhưng vẫn còn một số cây viết “tre”hoặc 
“sắt” vẫn còn ẩn dật chưa lộ diện, hơn nữa các tay viết trẻ, có lẽ bận bịu vào những tháng cuối năm nên chưa 
động bút đó thôi. Còn những anh em nào tiếc vì đã chưa đóng góp bài vở cho Đặc San An Phong Về Nguồn 2015 
thì xin mời góp mặt vào số Báo Xuân Bính Thân này nhé… (Lời “hiệu triệu” của Cụ Trần Công Thạch gửi “phe ta” 
bên quê nhà)

“Sáng nay, lên mạng thấy cụ Thạch (Don Bosco) thông báo anh em Ban Biên Tập bên nớ thừa thắng xông lên 
chuẩn bị “Đặc san Bính Thân 2016”. Thế là mình cũng cố gắng bóp trán, nhíu mày cố vài chữ góp mặt cùng anh 
chị cho vui cửa vui nhà trong ngày Xuân (vì đã lỡ một lần “trễ tầu” với Đặc San An Phong Về Nguồn vừa qua cũng 
vì trót làm dân “Hai lúa!”)… (Trần Công Đạt)

“Cụ Trần Công Đạt đã hụt một lần viết cho Đặc San An Phong Về Nguồn nên bây giờ quyết tâm mài bút góp cho 
Báo Xuân Bính Thân. Xin giới thiệu với Ban Biên Tập và mong Ban Biên Tập chịu khó chờ bài Cụ Đạt một hai ngày 
nữa nhé ? Động bút đi thôi thầy Đạt ơi .”… (TrầnCông Thạch)

“Xin thú thật với các anh trong Ban Biên Tập là ‘lực bất tòng tâm’ vào những ngày cuối năm này. Nhưng tôi sẽ 
cố gắng  viết…. Rất ngưỡng phục tinh thần dấn thân của các anh trong Ban Biên Tập Nhóm CĐT- Nam Cali’… Bút 
hiệu của tôi - ‘cây viết cùn’ - chỉ để tạm thay  khi các cây viết “nhà nòi chính hiệu con nai vàng” bận rộn thôi.... Hy 
vọng là sẽ gửi bài đến các anh đúng hẹn.” (Mai Đàm, “con dâu” từ Sydney)

Cùng với những tâm tình trên đây của anh chị em đồng môn, Ban Biên Tập còn nhận được bài của các Cha trong 
Dòng, đặc biệt là sự khuyến khích của Cha Giuse Châu Xuân Báu, CSsR, là cựu linh hướng của Hội Cựu Đệ Tử Nam 
Cali gửi đến. Khi nào Cha cũng quan tâm đến món quà tinh thần cho anh chị em chúng mình. “Mến thăm các anh 
trong Ban Biên Tập, Cha rất mừng khi được biết là đã có khá nhiều bài vở các nơi gửi về cho Gia Đình An Phong 
“Ăn Tết”... Xin Chúa chúc lành cho công việc các anh làm. Cha cũng đang chuẩn bị viết ít hàng để góp vào Tập San 
Xuân Bính Thân 2016. Pax Christi.” 

Tập San An Phong Xuân Bính Thân 2016 được thực hiện trong bối cảnh không gian và thời gian đã vào Xuân, 
và đặc biệt là hướng về Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế. Đó là lý do tại sao Tập 
San có chủ đề “Mẹ và Mùa Xuân”. Cùng với Dòng Thánh, xin Mẹ giúp chúng mình là những người con riêng của 
Mẹ hướng về Mẹ và sống với Năm Thánh của Mẹ chúng ta. NămThánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2015-
27/6/2016) đã được Cha Tổng Quyền Michael Brehl tuyên bố khai mạc ngày 27 tháng 6 năm 2015 để kỷ niệm 
150 năm Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức Thánh Cha Piô IX giao phó cho Dòng Chúa Cứu Thế phổ biến 
việc sùng kính Đức Mẹ với lời nhắn nhủ, “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”. Trong Năm Thánh của Mẹ, là những 
người con được Mẹ hết mực thương yêu và che chở, chúng mình được nhắc nhớ lần nữa, “Hãy theo gương 
người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến mà đón Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, về nhà mình như chúng ta 
đã đón rước Mẹ vào nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma.” (Trích huấn thị của Cha Tổng Quyền)

Nhưng quan trọng hơn cả, đó là năm 2016 cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn là Năm Thánh Ngoại 
thường Lòng Chúa Thương Xót. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã được khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm vừa qua với nghi thức “bước qua cửa Thánh”, và sẽ bế mạc vào ngày 8/12/2016. Trong Năm Thánh Lòng 
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Chúa Thương Xót này, mọi giáo hữu đều được mời gọi trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương và 
thương xót, để tùng phục và tín thác vào lòng thương xót vô biên của Ngài. Chúng mình hãy nhắc nhau van xin 
Chúa thương xót chính bản thân mình và gia đình, hãy sống và thực thi lòng thương xót như Chúa là Đấng xót 
thương. Thân mời quý anh chị chiêm ngưỡng dung nhan của Lòng Chúa Thương Xót qua những bài viết tuyệt 
vời và sâu sắc trong Tập San này.

Cũng nhân dịp thực hiện Tập San An Phong Xuân Bính Thân 2016, Ban Biên Tập xin chân thành cám ơn quý Cha, 
quý Thầy, và quý đồng môn Cựu Đệ Tử trong mấy tháng qua đã ưu ái đón nhận Đặc San An Phong “Về Nguồn” 
2015 như là đứa con tinh thần của Gia Đình An Phong Toàn Cầu. Những nhận xét rất “huynh đệ An Phong” của 
quý Cha, Thầy, và đồng môn về Đặc San An Phong “Về Nguồn” 2015 cho phép Ban Biên Tập nghĩ rằng Gia Đình An 
Phong Toàn Cầu đã coi Đặc San là viên đá lót đường đầu tiên được đặt xuống làm bàn đạp để chúng mình trong 
Gia Đình An Phong Toàn Cầu có thể đến được với nhau dễ dàng hơn. Và đó cũng là mục đích khiêm tốn và duy 
nhất của Ban Biên Tập khi thực hiện Đặc San An Phong Về Nguồn 2015. Mong lắm thay, một ngày nào đó đại Gia 
Đình Cựu Đệ Tử chúng ta đạt được một tinh thần chung nhất và một đường hướng thống nhất trong mọi sinh 
hoạt. Về tâm tình này, thân mời quý anh chị đọc bài “Sốt Ruột Quá Rồi!” của một Cựu Đệ Tử đăng trong Tập san 
này ở trang 12 mà qua đó anh đã giãi bầy hết tâm nguyện và thao thức của anh về một ngày hội lớn trong tương 
lai cho Gia Đình An Phong Toàn Cầu. (Và nếu quý đồng môn cũng có mẫu số chung về  thao thức này, xin vui lòng 
bầy tỏ sự hưởng ứng của mình qua một cuộc “bỏ phiếu bằng điện thư”, và chúng tôi – những thành viên đồng 
môn Nam Cali – xin sẵn sàng trở thành chiếc cầu chuyển tiếp mỹ ý của mọi người đến với Gia Đình An Phong Toàn 
Cầu, và cùng nhau chúng mình sẽ đề ra một phương thức “khởi động”. – Quý đồng môn có thể gửi “lá phiếu” của 
mình về những địa chỉ điện thư ở cuối Tâm Thư này.)

Ban Biên Tập xin dành những dòng cuối của Tâm Thư Đầu Xuân này để chân thành cảm tạ và trân quý những tâm 
tình của Cha Linh hướng, quý Cha, Dự Tu, thân hữu, và đồng môn cùng quý Chị “con dâu Nhà Dòng” đã gửi vào 
Tập San Xuân này; tất cả đã làm cho Tập San An Phong Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Mẹ và Mùa Xuân” được 
súc tích và trọn ý.

Ngoài ra, cũng xin cám ơn nhị vị tác giả – một đồng môn và một thân hữu – đã đồng ý với Ban Biên Tập để dành 
2 bài viết của nhị vị lại cho số báo sau, nhờ đó số trang lần này được xem là thích hợp cho tầm cỡ của một tập 
san Xuân thông thường.

Một lần nữa, trong tâm tình mừng Xuân mới – Xuân Bính Thân 2016 – Ban Biên Tập kính chúc Cha Linh Hướng, 
Quý Cha, Quý Thầy, và quý Đồng Môn cùng thân hữu một Năm Mới BÌNH AN, VUI TƯƠI, và THÀNH TỰU, theo 
Lòng Thương Xót, sự an bài, và chúc phúc của Thiên Chúa là Người Cha đầy lòng thương xót, và Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp là người Mẹ luôn cầu bầu cho con cái của Mẹ.

Tm. Ban Biên Tập

Chủ Biên

Phêrô Nguyễn Hùng Cường, e.j.

•	 nguyenpetrus@yahoo.com
•	 myquangdao@yahoo.com
•	 phansteven781@yahoo.com
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THƯ LINH HƯỚNG
Quý Cựu Đệ Tử và thân nhân Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,
Xin cám ơn Ban Biên Tập biếu cha Thạch “Đặc San An Phong Về nguồn 2015” để cùng 
quý anh về lại cội nguồn tâm linh của mình mà tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp, tri ân Cha Thánh Anphong, Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế, và tri ân Nhà 
Dòng là “chiếc nôi huyền diệu” nuôi dưỡng, giáo dục chúng ta trong môi trường Đệ Tử 
Viện tung cánh bay khắp cùng thế giới mà tâm tư vẫn hướng về cội nguồn với lòng mến 
yêu tha thiết, vẫn liên kết đồng môn như anh em một nhà, vui mừng nối kết chia sẻ và 
sống tâm tình con cái thân thương của Dòng Chúa Cứu Thế.
Cám ơn những hy sinh quý báu của Ban Biên Tập và quý Cựu Đệ Tử về tài liệu, bài vở, 

hình ảnh, công sức để chúng ta có một đặc san phong phú về cội nguồn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trải qua  
chín mươi năm Nhà Dòng được thành lập (từ năm 1925), với biết bao  hy sinh công sức từ  Tỉnh Dòng Chúa Cứu 
Thế Sainte Anne de Beaupré, cùng với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xây dựng các cơ sở tại Huế, Hà Nội, 
Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Thủ Đức, Pleiku, Vĩnh Long cho sứ vụ truyền giáo của DCCT tại quê 
hương và Giáo Hội Việt Nam. 
“Đặc San An Phong Về nguồn 2015” còn là môi trường nối kết đồng môn Cựu Đệ Tử xuyên suốt thời gian cùng 
tâm trí, cùng nhiệt huyết, cùng hướng đi tìm về lại cội nguồn của mình để thấu cảm Diệu Cảm DCCT và chia sẻ 
với Nhà Dòng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người tất bạt. Hồi tưởng lại những ngày đầu tiên xây dựng Nhà 
Dòng ở Huế, chúng ta càng nhận ra tình thương quang phòng diệu vợi của Chúa dành cho Nhà Dòng “như một 
cây nho chính tay Chúa trồng và săn sóc từ thuở ban đầu cho đến ngày nay…bao lần Chúa đã mạnh tay quét sạch 
khó khăn, dẹp hết chướng ngại. Chúa đã khẩn hoang bốn bề quang đãng… Chúa cũng đã cho bóng nó rợp các núi 
non, nhánh nó vươn dài đến các đại dương, chồi nó nảy lên mạnh mẽ. Chúa lại ban cho nó một tương lai hứa hẹn.” 
Chuẩn bị ra mắt “Tập San An Phong Xuân Bính Thân” cũng là Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2015-
27/6/2016) và Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (8/12/2015 – 20/11/2016), xin gửi đến quý Cựu Đệ Tử và thân 
nhân Kinh cầu nguyện Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu nguyện cho sứ vụ của Nhà Dòng “làm cho thế 
giới biết và yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp.”

Ôi, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Linh ảnh của Tình Yêu, ánh mắt cảm thương của Mẹ cùng với ánh mắt Chúa 
Giêsu, đã làm cho chúng con vững tin vào tình yêu của Chúa Cha. 

Xin Mẹ giúp chúng con làm cho thêm nhiều người nhận biết Mẹ. Xin giúp chúng con thành những người 
thừa sai của đời sống tốt lành, tươi đẹp và hân hoan của Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con ra trước những tiếng 
kêu than của những người không có niềm hy vọng cho đến khi mọi người đến được với đức tin.
 Xin Mẹ dạy chúng con biết suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng và thi hành những gì Con của Mẹ, Đấng 
Cứu Độ chúng con truyền dạy. Xin Mẹ giúp chúng con cùng đi với Mẹ nhờ ánh sáng chói ngời của đức tin soi 
đường dẫn lối cho chúng con.
 Nhờ đó, một ngày kia, chúng con sẽ được cùng Mẹ chiêm ngắm nhan thánh Chúa Cha, Đấng hằng sống 
và hiển trị cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Lòng Thương xót giúp chúng ta sống “Năm Thánh Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp” và “Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót” trọn niềm hiếu thảo với Chúa Cha, yêu mến Đức 
Mẹ và nguyện xin Mẹ là Mùa Xuân bất tận “bảo vệ cây nho tay phải Chúa đã vun trồng, xin cho nó vươn lên mãi, 
lá xanh hoa tốt, để mang lại cho thế giới những chùm quả ơn cứu chuộc chứa chan nơi Chúa.” 
Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, xin gửi đến quý Cựu Đệ Tử và gia quyến lời chúc bình an trong Chúa Cứu Thế và 
Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả chúng ta, một năm mới dồi 
dào ân lộc Thiên Chúa, sức khoẻ, niềm vui và bình an.

Kính mến
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R.

Linh hướng.
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Tâm Thư Hội Trưởng
Quý Anh Chị Cựu Đệ Tử-Nam Cali thân mến!

Người Việt mình thường nói “năm cũ đã qua, năm mới bước tới” để chỉ một thời điểm chuyển tiếp 
giữa hai giai đoạn 365 ngày. Bởi thế chúng ta có từ ngữ “giao thừa”. Và cũng vào lúc này, phần đông 
người ta vẫn có thói quen nhìn lại dĩ vãng để đặt hướng đi cho tương lai, hoặc nói một cách nôm na 

là “ôn cố tri tân”. Hôm nay, với trọng trách Hội Trưởng mà quí Anh chị đã giao phó cho tôi cách nay vừa đúng 
một năm, tôi mạn phép được làm công việc nói trên đối với các sinh hoạt của Hội chúng ta.

Thưa quí Anh Chị!

Trước hết, cho tôi được cùng với quí Anh Chị tưởng nhớ đặc biệt đến hai người thân yêu trong Gia Đình 
Cựu Đệ Tử (CĐT) Nam Cali đã được Chúa gọi - cách nhau chỉ một tháng - về hưởng phúc trên Nước Trời: Anh 
Antôn Nguyễn Văn Long (qua đời ngày 26 tháng 9) và Cha Phêrô Giáo Phan Phát Huồn (ngày 16/10). Cả hai đều 
để lại cho chúng ta những kỷ niệm tuyệt đẹp, nhất là gương sáng trong cuộc sống dấn thân vì tha nhân. Sự hiện 
diện khá đông đủ của quí anh chị CĐT trong hai tang lễ đã phần nào chứng tỏ điều vừa nói.

Bên cạnh hai “vành khăn tang”, Hội chúng ta trong năm vừa qua cũng đã gặt hái được nhiều thành quả tốt 
đẹp mà trong lá thư hạn hẹp này, tôi không thể trình bày chi tiết, chỉ xin nhắc lại tổng quát: Đầu tiên phải kể tới 
Đặc San An Phong “Về Nguồn” 2015 - do Hội chúng ta thực hiện - đã được toàn thể đại Gia Đình An Phong Toàn 
Cầu đón nhận nồng hậu và đồng nhận là một công trình đồ sộ hiếm có. Tiếp đến là hai hoạt động “đồng hành” 
tràn đầy ý nghĩa của lý tưởng Ra Khơi: Tiếp tay “Sứ vụ Jrai” với Cha Giuse Trần Sĩ Tín ở Việt Nam - Thành lập 
chi hội Marcel Văn với Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT Hải Ngoại. 

Dĩ nhiên các chương trình thường lệ, chẳng hạn lễ kính Thánh Tổ Anphongsô, lễ Tạ Ơn hay những 
buổi thân giao với các đoàn thể bạn, như Hội Ân Nhân DCCT ở Việt Nam tại Hoa Kỳ, Việt Tộc Foundation và 
Education for the Poor... chúng ta cũng vẫn sinh hoạt đều đặn và đầy đủ. Điểm đáng ghi nhớ nhất trong năm vừa 
qua có lẽ phải nhấn mạnh là Hội chúng ta đã được Cha Giám Phụ Tỉnh đáp lại lòng mong ước của chúng ta mà bổ 
nhiệm cho một Cha Linh Hướng. Nhờ thế chúng ta, sau hơn một năm “mồ côi”, đã có cơ hội đón tiếp nồng nhiệt 
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thạch CSsR, tân Linh Hướng, vào dịp Hát Vọng Giáng Sinh vừa qua. Quả thật đây là 
một buổi họp mặt đặc biệt trong bầu không khí sốt sắng, vui tươi của Mùa Giáng Sinh, chúng ta được tay bắt mặt 
mừng với Cha Tân Linh Hướng, một  Linh Mục đạo đức hăng say và cởi mở... đồng thời chúng ta lần đầu tiên 
cũng được tiếp xúc với nhiều khuôn mặt CĐT “trẻ tuổi tài cao”....
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Bất cứ một kế hoạch lớn nhỏ nào của một tập thể cũng không thể trở thành hiện thực nếu chỉ cá nhân hay 
bốn, năm người hoạt động, trái lại phải nhờ nhiều bàn tay, nhiều trái tim và khối óc. Thật tình mà nói, Ban Chấp 
Hành (BCH) chúng tôi trong những ngày tháng qua, chưa được một lần hân hoan hoàn toàn khi trong các buổi 
họp mặt, nhận được sự hiện diện đông đủ, sự hợp tác trọn vẹn nhiệt tình của tất cả quí Anh Chị. 

 Năm mới tới đây, BCH đã... đánh bạo hoạch định một số hình thức sinh hoạt vượt ra ngoài khuôn khổ 
thông thường. Đó là chuyến “hành hương” bằng đường bộ về Houston, Texas nhân dịp kết thúc Năm Thánh kính 
Linh Ảnh Đức Mẹ HCG - và một buổi “văn nghệ” nguyên ngày với nhiều thứ thực phẩm “khoái khẩu” khác nhau 
để đón tiếp không chỉ “phe nhà” mà tất cả bạn hữu, quan khách từ khắp nơi... Vâng, như trên vừa trình bày, “một 
cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, BCH có đề ra chương trình hay ho cỡ nào, sáng tạo 
kế hoạch sâu sắc ra sao... mà nếu chính quý Anh Chị không dấn thân tham gia thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. 
Vừa rồi một anh CĐT đã phát biểu: “Thấy BCH nhắc nhở quá, hết e-mail lại thư gửi qua bưu điện... lương tâm 
bị rúc rỉa nên vợ chồng chúng tôi phải đến họp mặt. Đến rồi mới thấy vui thật sự!”. BCH sẵn lòng chấp nhận vất 
vả, nặng nhọc... vốn chỉ ao ước một điều duy nhất: Chúng ta sum họp đông đủ mỗi lần được kêu mời. Mục tiêu 
của chúng ta luôn luôn là sống cho người khác, vì người khác - từ “người khác” đến Chúa vốn chỉ là “đường tơ 
kẽ tóc”. 

 Hơn nữa, thưa quý Anh Chị, chính Hội chúng ta đã phát động một tương lai thật gần về sự hình thành một 
Gia Đình An Phong Toàn Cầu - tất cả qui tụ về một mối - bởi lý do, chúng ta đều là con Thánh Anphongsô, con 
của Nhà Dòng. Vậy hơn ai hết, chúng ta cần bước những bước tiến tiên khởi.

 Nhân đây, với tư cách Hội Trưởng, tôi chân thành cám ơn cách riêng sự hy sinh lớn lao, tinh thần đoàn kết 
keo sơn của quí Anh, Chị trong BCH - tôi hết lòng tri ân những tấm lòng nhân ái của quí Anh Chị CĐT xa gần, 
quí ân nhân và mạnh thường quân đã hỗ trợ tài lực, đặc biệt cho việc thực hiện Đặc San An Phong “Về Nguồn” 
2015 và Tập San An Phong-Bính Thân với chủ đề “Mẹ và Mùa Xuân” mà chúng ta đang có trên tay... - tôi hết sức 
đa tạ mọi sự hợp tác quí báu và hữu ích dưới các hình thức khác nhau của tất cả những tâm hồn đại lượng trong 
Hội CĐT-Nam Cali chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho quí vị, cho quí Anh Chị CĐT thân yêu.

 Sau cùng, trước thềm Tân Niên, tôi thay mặt BCH nguyện chúc cha Giám Tỉnh Việt Nam, cha Giám Phụ 
Tỉnh Hải Ngoại, quí Cha Bề Trên, quí Cha Linh Hướng, quí Cha, quí Thầy, quí vị ân nhân cùng quí Anh Chị CĐT 
Nam Cali cũng như toàn thể Gia Đình An Phong Toàn Cầu... một năm mới tràn đầy Lòng Thương Xót của Thiên 
Chúa, sung mãn “Mùa Xuân thánh thiện và cao đẹp của Mẹ Hằng Cứu Giúp” và phong phú phước lành của Thánh 
Tổ Anphongsô....

 

XUÂN BÍNH THÂN - 2016

Hội Trưởng

Gioakim PHAN XUÂN VŨ  
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“Sốt ruột quá rồi!”
 
	 	 	 	 	 	 																																						Thạch	Thủ	(Lớp Têrêsa)

Trong tiếng Việt mình vẫn có những trường hợp thoạt xét cứ ngỡ... ngược đời, nhưng ngẫm kỹ, lại thấy 
tuyệt vời, chẳng hạn rõ ràng là hình thức của một câu hỏi đồng thời lại mang tính phủ định, nhưng thật sự ý nghĩa 
lại là xác định. Điển hình hơn cả là câu: “Tại sao không?” - Thế nhưng, một khi đã cương quyết ý chí, khẳng định 
mục tiêu... mà tình thế lẫn những người liên hệ vẫn “dậm chân tại chỗ”, coi “một ngày như mọi ngày” hoặc tệ 
hơn nữa, “sống chết mặc bay” thì những người đề xuất và những người trông đợi hay cầu cứu... hẳn nhiên phải 
rơi vào tâm trạng “sốt ruột quá rồi”... Chính vì thế mà bản thân tôi mới xâm mình viết ra những dòng tâm sự này.

“Đôi	lời	trần	tình”
Ấy bản tính tôi vốn vậy - đúng hơn là một tật xấu - nói gì thì chẳng bao giờ chịu vào đề ngay như phương 

pháp làm luận mà thầy giáo thuở xưa đã khuyên dạy: Nhập đề “trực khởi” - trái lại, cứ “cà kê dê ngỗng” đã đời 
mà vẫn còn... lang thang đây đó - kiểu nhập đề “lung khởi” - rồi mới chính thức “nhập cuộc” . 

Tuy vậy, nói đi nói lại chẳng qua nói thật rằng: Sở dĩ tôi phải rào trước đón sau như trên cũng vì nghĩ phận 
mình hèn kém, dốt nát, trong khi trong Gia Đình An Phong Toàn Cầu còn có chiếu trên, chiếu dưới, chẳng hạn ở 
Việt Nam thì có Già Làng, Generale Capo, Sous Capo, nay lại thêm General Admin... còn tại các địa phương khác, 
như Nam Cali này chẳng hạn, cũng toàn “sếp” lớn, nào Hội Trưởng, Chủ Biên, Tổng Thư Ký... Bởi thế, nếu vô ý, vô 
tình mà cũng cứ học thói “cầm nhầm” hầu nhân danh “không gì quí hơn độc lập, tự do” để “phát ngôn tưới hạt 
sen” thì tránh sao khỏi các cụ Cựu Đệ Tử (CĐT) chửi cho là học đòi nói leo, vô phép vô tắc... Vả lại thiết nghĩ cũng 
cần “thanh minh thanh nga” thêm là câu “Tại sao không?” không phải của cá nhân tôi đâu nhé, nhưng chính xác 
phát xuất từ những “miệng kẻ sang có gang có thép” của các Cụ có chức phận trong Gia Đình An Phong Toàn Cầu, 
bởi thế rất “nặng ký”. Bản thân tôi chỉ “thấy sao nói vậy, người ơi” mà thôi.

“Sốt	ruột	quá	rồi!”	 
Vâng, số là khoảng gần một năm trở lại đây, nhân chuyến được hân hạnh theo gót Ban Chấp Hành của Hội 

CĐT-Nam Cali lên San Jose để tham dự một nghi thức gọi là “Ra Mắt Đặc San An Phong - Về Nguồn 2015”, tôi đã 
cả gan nghe lén các “VIP” đặt nhiều vấn đề… vĩ đại với nhau, nào thống nhất các chi hội Đệ Tử ở khắp năm châu 
bốn bể thành một đơn vị duy nhất, nào tổ chức một đại hội Cựu Đệ Tử Thế Giới... Lạ một điều, mỗi chủ đề vừa 
được đưa ra, lập tức có nhiều vị chức sắc khác đã “đáp lời sông núi” bằng một câu ngoại ngữ vốn nghe... quen 
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quen; người thì: “Why not?”; kẻ lại: “Pourquoi pas?”... trong khi đa số chọn tiếng Việt: “Tại sao không?” Hỏi như 
vậy tức là gần như ai cũng đã “Sốt ruột quá rồi!”

 
Nguyên nhân:
Được biết, sau chuyến “Mỹ du” về, Capo Vĩnh An đã sinh hoạt với “nhân dân” ở quê nhà, trong phiên họp 

thường lệ hằng tháng, để tường trình các buổi gặp gỡ “phe ta” ở Bắc và Nam Cali. Bằng tim, bằng óc của mình, 
Vĩnh An đã ghi nhận những ý kiến của “hải ngoại” trong việc thống nhất hóa Hội CĐT vốn hiện hữu tại các lục địa. 
Capo Vĩnh An sau đó cũng chia sẻ nội dung buổi họp này của “quê nhà” với “hải ngoại” bằng một tâm thư, trong 
đó “hiệp sĩ ” họ Vĩnh đã so sánh và xác quyết nhờ có sự thống nhất trong sinh hoạt mà các Hội đoàn “thế gian” 
đã nổi bật thấy rõ. Capo Vĩnh An đã “chốt lại” lá tâm thư của mình bằng những chữ đầy chân tình: “SỐT RUỘT 
QUÁ RỒI!” Thiết tưởng 4 chữ “đậm mầu” này không những chỉ nói lên nỗi lòng của riêng Vĩnh An vốn mong đợi 
một sự thống nhất cho mọi Cựu Đệ Tử khắp nơi, mà còn nói thay cho tâm trạng của đa số “phe ta” ở khắp nơi 
nói chung và của “kẻ hèn này” nói riêng. Đó là “sốt ruột quá rồi”, vì đã 71 năm qua mà chúng ta vẫn chưa có được 
sự thống nhất cần thiết, tối thiểu trong danh xưng và với huy hiệu. 

Bởi thế, tôi đã “mượn đỡ” câu lời hay ý đẹp “Sốt	ruột	quá	rồi!”	của Capo Vĩnh An mà đặt tên cho bài trần 
tình này. Và cũng do tâm thành ý thiện thúc đẩy mà số đông “phe ta” đã “nhất trí” về các đề tài chủ yếu dưới 
đây:

1)-	Hội	CĐT	toàn	cầu:	Theo sự tích Cha Giuse Châu Xuân Báu, CSsR, đã viết trong bài “Một thoáng nhìn 
lại” trong Đặc San An Phong “Về Nguồn” thì “L’association des Anciens Juvénistes/ADAJ” tức Hội Cựu Đệ Tử đã 
ra đời từ năm 1945 nhưng “thế sự đảo điên! Sau ngày 30 tháng Tư 1975, anh em đã phải tứ tán. Mỗi người một 
nơi, mỗi nhà một nơi, theo mỗi hoàn cảnh đau thương không ai giống ai...” Nhưng rồi các CĐT ở mỗi nơi đã tự 
động tìm “về nguồn” với nhau rồi lại tự động qui tụ lại thành một “Hội CĐT” hay “Gia Đình An Phong” riêng lẻ, 
tại mỗi địa phương...

Nói cách khác, vì thời cuộc, hoàn cảnh mà hiện nay trên khắp thế giới, gần như ở lục địa nào cũng có CĐT; 
con số chỉ ít hay nhiều mà thôi, chẳng hạn tại Thụy Sĩ (Suisse/Switzerland) chỉ có duy nhất một mống: Anh Trần 
Ngọc Báu. Ngược lại, “phe ta” lại rất đông ở Sài Gòn, Việt Nam, sau đó tới Sydney và Melbourn, Úc; ở Nam Cali, 
Bắc Cali; ở Oregon rồi Quebec của Canada. Các địa điểm vừa kể đều có điều kiện về nhân số để thành lập một 
hội như Hội Cựu Đệ Tử (thí dụ Nam Cali)  hay Gia Đình An Phong (thí dụ Sydney)... 

Xét chung, tuy khác danh xưng, nhưng các “Hội” hay “Gia Đình” nói trên đều có tôn chỉ và các mục tiêu 
tương tự nhau: Nào, “Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian”, nghĩa là các CĐT đều ao ước tiếp tục 
thể hiện lý tưởng DUC IN ALTUM - Ra Khơi - mà mình đã được đào tạo một thời gian dưới mái Đệ Tử Viện; nào 
“tương thân tương trợ” giữa các CĐT về mặt tâm linh lẫn cuộc sống thực tế; nào cùng nhau “uống nước nhớ 
nguồn”, chung nhau “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” trong trách nhiệm “giúp đỡ Nhà Dòng ở quê nhà”, “hỗ trợ Ơn 
Gọi”, hưởng ứng và tiếp tay với các công tác tông đồ do các tu sĩ DCCT đảm trách…v.v...

Đã có nhiều mẫu số chung như vậy, “tại	sao	không” thống nhất thành một tổ chức mà theo ngu ý, trung 
ương phải ở Việt Nam. Dễ hiểu thôi, bởi tại quê nhà có nhiều điều kiện thuận lợi để đóng vai trò đầu não, điển 
hình như:

-Nhân số đông: Như trên tôi đã giới thiệu “chiếu trên”, “chiếu dưới”, ý muốn nói “phe ta” ở Việt Nam hiện 
qui tụ nhiều thế hệ, già có, trẻ có.... và “hòa đồng” sinh hoạt với nhau cũng tốt đẹp. Trong khi đó ngược lại, ở hải 
ngoại, tôi nhận xét các cựu “lớp lớn” và “lớp nhỏ” lại có sự xa cách, như ở Nam Cali, Hội CĐT gồm toàn những 
cụ đã về chiều; hầu hết đã trên dưới “7 bó” và một số người đã mua sẵn... địa chỉ vĩnh viễn trong Đất Thánh. Chỉ 
duy nhất có một thành viên được “đánh giá” trẻ, ấy là Anphongsô Lê Thế Hùng (lớp Fx. 69 - Thủ Đức). Hồi cụ Trần 
Tiến Thành được bầu làm Hội Phó (nhiệm kỳ 2012-2014) đã cùng cụ Hội Trưởng Lương Thế Vinh, anh dũng thề 
hứa sẽ “lôi” bằng được các CĐT “đàn em” vào Hội. Vậy mà kết quả tới nay vẫn là con số không (ngoại trừ Lê Thế 
Hùng?). Quí  độc-giả-phe-ta cứ đọc “Sớ Táo Quân” trong tập san này, ắt phải phục sát đất Gia Đình An Phong Bắc 
Cali khi chiêm ngưỡng cảnh tượng các “hậu vệ U90 chậy rất “ăn rơ” với hàng tiền đạo U50 lẫn lớp trung phong 
U70”. Lý tưởng quá, Nam Cali thấy mà... thèm nhỏ dãi! 
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Xin trở lại chủ đề: Như Thạch Thủ tôi vừa nhắc lại rằng nhiều ý kiến đã đồng thuận “phe ta” ở quốc nội 
phải làm “đầu tầu”. Ngoài ưu điểm nhân số đông và tình trạng hòa hợp ngon lành giữa trẻ - già, còn có nhiều lợi 
điểm khác nữa: Gần gũi với Nhà Dòng Mẹ đồng thời có nhiều “đối tượng” để phục vụ như Đệ Tử Viện, Tu Tập 
Viện, Nhà Hưu Dưỡng... và các lớp Giáo Lý Tân Tòng, Dự Bị Hôn Nhân... Đó là chưa kể đến việc “chỉ cần hô một 
tiếng là đã có đủ mặt bá quan văn võ” nhờ việc di chuyển tương đối dễ dàng và cư ngụ cũng tương đối gần nhau.
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 2)-	Thống	nhất	Danh	xưng	&	Nội	qui: Quả thật lý tưởng, đáng cảm phục - và dĩ nhiên quá ư hợp tình, 
hợp cảnh, hợp lý - nếu “phe ta” ở Việt Nam chịu chấp nhận “hy sinh vì chính nghĩa” mà đứng lên anh dũng làm 
đầu não cho toàn thể “nhân dân” CĐT khắp toàn cầu... thì các “Hội CĐT”, các “Gia Đình An Phong” ở hải ngoại 
trở thành “chi hội”. 

Việc làm đầu tiên của Trung Ương Hội theo thiển ý là thành lập một Ban Chấp Hành Lâm Thời (hay có thể 
gọi là gì... gì... đó, tùy ý chọn) để sớm hoàn tất một số tiết mục có tính căn bản và cấp tốc sau đây:  

-Thống nhất một danh xưng: Khi làm cuốn Đặc San An Phong “Về Nguồn” 2015, Ban Biên Tập ở Nam Cali 
đã “tự biên tự diễn” mà “sáng tạo” tên gọi chung cho tập thể CĐT khắp nơi là “Gia Đình  Anh Phong Toàn Cầu”. 
Tôi nhận thấy danh xưng này rất hay, thừa sức “nói” lên được ý nghĩa về cả nội dung lẫn hình thức, nhưng nếu 
Ban Chấp Hành chưa vừa ý, dĩ nhiên cứ “vô tư” chọn tên khác, chẳng hạn “Hội Cựu Đệ Tử” cũng hay, “Gia đình 
An Phong” cũng tuyệt! 

-Biên soạn một bản dự thảo Nội Qui nhằm qui định tôn chỉ, đường lối, trách nhiệm, nguyên tắc và phạm 
vi hoạt động cho Hội nói chung, cho Ban Chấp Hành (?) và các Chi Hội nói riêng. 

Trước khi chung thẩm để áp dụng, bản dự thảo Nội Qui cần được “trưng cầu dân ý” hầu thu nhận sự 
đóng góp ý kiến tu bổ... của các cá nhân CĐT khắp nơi cũng như của các Chi Hội trên toàn cầu. 

Việc soạn thảo bản Nội Qui, tôi nhận thấy chỉ là “chuyện nhỏ” đối với các Cây Cổ Thụ dày dạn kinh nghiệm 
ở trong nước, như Vũ Sinh Hiên, Trần Công Thạch, Nguyễn Minh, Phan Thành Nghi, Hồ Công Hưng, Hồ Công 
Danh, Đỗ Ngọc Sơn, Cao Dương Hùng, Lê Thành Mỹ, Lê Văn Khuê, Lê Văn Nghĩa, Trần Thọ Triết, các “Générals”, 
các Capo... và chuyên gia “tuổi trẻ tài cao” Luật Sư Vĩnh An... 

3)	“Logo”	chung:	“Logo” nôm na là huy hiệu chung cho mọi CĐT. Chẳng cần “ngôn” nhiều, hẳn ai cũng 
hiểu huy hiệu là gì. Đó là vật biểu tượng (như kí hiệu, hình tượng, hình ảnh...) của một tổ chức, một đoàn thể, 
thương hiệu, công ty... 

Vật biểu tượng này về hình thức cần đơn giản, dễ đọc, dễ nhận ra... còn về nội dung, cần “nói lên” được 
tôn chỉ hay mục đích chính yếu của “chủ nhân”. Nói cách khác, nhìn thấy “logo” là “nhận diện” ngay đấy là Hội/
Tổ Chức/Đoàn Thể nào và sinh hoạt ra sao.

Như trên đã trình bày, như Cha Giuse Châu Xuân Báu, 
CSsR, đã viết: “L’association des Anciens Juvénistes/ADAJ” đã ra 
đời từ năm 1945 nhưng cho tới nay “Hội CĐT” hay “Gia Đình An 
Phong” vì hoàn cảnh đã đã được thành lập riêng lẻ, tại mỗi địa 
phương... trên thế giới, tuy nhiên dường như chẳng “hội” hay 
“gia đình” nào nghĩ tới sự cần thiết có một “logo”, trừ Hội CĐT 
Nam Cali.

Nếu như “đẹp lòng Chúa và hợp thánh ý Chúa” mà (duy 
nhất) một Hội CĐT được thành hình, hẳn nhiên Hội cần có một 
“logo” chung cho các hội viên CĐT khắp thể giới đều cùng dùng. 
Chưa biết tương lai sẽ ra sao, tuy nhiên ở đây tôi nhân dịp này 
mạn phép giới thiệu chút đỉnh về “logo” của Hội CĐT Nam Cali 
(xem hình dưới đây) để may ra gợi ý và gây cảm hứng được chút 
xíu nào chăng cho người/những người nay mai sẽ có bổn phận 
thiết kế “logo”cho “Hội ta”.

Thiết nghĩ cũng cần thiết và hữu lý, hữu ích khi tôi mạn phép nhắc lại ở đây sự “về nguồn” của Logo của 
Hội CĐT Nam Cali: 

Đúng vậy, Logo này được thiết kế trong nhiệm kỳ 2004 - 2008 của Hội Trưởng Nguyễn Peter Lân, và do 
Thư Ký Nguyễn Hùng Cường vẽ kiểu. Logo được thực hiện dưới 2 hình thức: Một bảng huy hiệu lớn để treo trong 
các buổi sinh hoạt chính và một huy hiệu nhỏ để đeo trên ve áo Hội Viên khi cần. (Cố CĐT Triệu Ngọc Toàn, Hội 
Trưởng tiên khởi của Hội Nam Cali là thành viên đầu tiên đã được Ban Chấp Hành của Hội “gắn” huy hiệu này khi 



Tập San An Phong - Xuân Bính Thân - 201616
17

anh nằm yên nghỉ trong quan tài tại nhà quàn Saddleback Mortuary, ngày 
29/6/2006, trong một nghi thức khá cảm động với kinh “Veni Creator 
Spiritus”.) Từ đó về sau, vì nhu cầu trong sinh hoạt, Ban Chấp Hành cũng 
đã thực hiện một cờ hiệu “Phân Ưu” có Logo trong nghi thức cầu nguyện 
cho Hội Viên qua đời.

-Hình tròn (bề ngang: gần 5cm): Ở giữa có hình Thánh Giá và 4 
chữ “Hội Cựu Đệ Tử” với ý nghĩa: “Người Cựu Đệ Tử phải đi theo con 
đường của Chúa Giêsu và cùng đồng hành bước theo chân Ngài”.

-Phần vòng cung bên trên có hàng chữ: “Duc In Altum”: Mỗi CĐT 
là một Tông Đồ, phải “ra khơi” truyền bá Phúc Âm, dấn thân vào việc 
truyền giáo, yểm trợ Ơn Gọi vì “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.

-Phần vòng cung dưới có hàng chữ: “Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam Hải Ngoại”: Dù sinh sống ở đâu, người CĐT vẫn hãnh diện về nguồn 
gốc của mình đồng thời luôn nhớ ơn công lao dậy dỗ, đào tạo mình, luôn 
luôn chứng tỏ mình là con của Thánh Anphongsô, phải sống tinh thần của 
Thánh Tổ bằng cách rao giảng Tin Mừng cho mọi người, cách riêng những 
linh hồn tất bạt... 

                                                
4)-	“Quốc	ca”	của	Hội: Tôi cả gan “ngôn” mà không sợ “lộng” rằng 

thông lệ thì hội đoàn nào cỡ “thường thường bậc trung” trở lên cũng có 
một bản nhạc để “chào cờ” mà nói ở phạm vi vĩ đại thì đó là bản quốc ca 
của một nước. Dù “chào cờ” hay “quốc ca” - thật tình thì “tuy hai mà là 
một” - cũng thuộc thể loại âm điệu “march” với ca từ cũng hùng mạnh 
mang nội dung quyết tâm yêu nước, trung thành với lý tưởng, một lòng 
xông pha, ý chí bất khuất...

Riêng với Đệ Tử DCCT thì bài “Ớ Đệ Tử!” quả thật tuyệt vời về âm điệu lẫn ca từ, đã quá “đạt chỉ tiêu” cho 
một bài ca “chào cờ” - mà nói... bạo miệng một chút, cho một bản “quốc ca” - Vậy thiết nghĩ, Hội Đệ Tử (Toàn 
Cầu) mà biểu quyết đồng thuận lấy bản “Ớ Đệ Tử!” làm “quốc ca” thì không còn gì để nói thêm.- “Hết ý”! - để 
cùng cất tiếng hát vang như để cùng “chào cờ” (trước bàn thờ hay trước “logo”) trước mỗi buổi họp mặt đông 
đảo: “Ở Đệ Tử! Nghe tiếng Cha tha thiết gọi con giữa ngàn ngàn người... Nguyện thành tâm, mến yêu một Chúa, 
quyết theo một Chúa, lướt trên mặt trận cùng Chúa nào sờn!...”

Hội CĐT-Nam Cali đã “thử nghiệm” nhiều lần; bản thân tôi đã ... bí mật quan sát, thấy tác dụng “phê” rõ 
rệt trên khuôn mặt của mọi người, kế cả của giới “Con Dâu Nhà Dòng”...
       

5)-	Đại	Hội	CĐT	Thế	Giới: “Tại sao không?” là câu tuyên bố “siêu” mạnh của hầu như tất cả CĐT mỗi khi 
có ai đề cập đến một Đại Hội cho toàn thể CĐT từ khắp nơi trên thế giới. Không kể ở Nam Cali, những cá nhân 
mà tôi được hân hạnh đàm đạo trực tiếp như các “anh yêu dấu” Thomas Phạm Khoản, Gioan Baotixita Nguyễn 
Hữu Tâm, Giuse Nguyễn Công Bình, Giuse Lê Văn Đàn và Phanxicô Vĩnh Phiếu... ở San José; thầy đồng song Phó 
Tế Giuse Nguyễn Sĩ Bạch ở Texas... và me-sừ Vĩnh An từ Việt Nam cùng với phu nhân sang “du hí” bên Hoa Kỳ... 
tất cả đều “hồ hởi phấn khởi” ủng hộ hết mình kế hoạch này. Sôi nổi đặc biệt có anh Phạm Khoản “đòi” tổ chức 
vào nắm tới (2016) ở Bắc Cali vì “đất lành chim đậu”; Thầy Sáu Bạch nhân danh Houston là trung tâm Dòng CCT 
Hải Ngoại; cụ Vĩnh An sôi nổi phán quyết “Việt Nam hội đủ mọi điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Xin “thành khẩn khai báo” thêm rằng kể ra “toàn dân CĐT” lạc hậu thật, chậm tiến thật! Nói chẳng phải 
“nổ” hay “mèo khen mèo dài đuôi” hoặc “mẹ hát con khen hay” nhưng khách quan và công bình mà nhận xét, 
CĐT học hành thì chẳng kém ma nào, chức vị trong xã hội không hề thua thằng... Tây nào, khả năng lại càng ăn 
đứt thiên hạ; vậy mà cho tới nay, tính từ năm 1975 - đã hơn 40 năm - mà tới nay vẫn chưa có một lần xum họp 
rộng lớn. “Xấu hổ lấy rổ mà che” vẫn không đậy hết mặt. Trong khi đó, đã đành các trường lớn ở miền Nam Việt 
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Nam như Petrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Lê Văn Duyệt, Marie Curie, Tabert, 
Jean Jacques Rousseau... đều đã hết năm này sang năm nọ tổ chức “Đại Hội Họp Mặt” thường niên... mà ngay 
cả những trường công, tư thục thuộc loại “tép riu” như Trường T.H. Vũng Tàu, liên trường Đà Nẵng, Quảng Bình, 
Quảng Trị... cũng hàng năm hết đại hội “họp mặt Tất Niên” lại “đón mừng Tân Niên”... Chỉ mỗi “lực lượng” CĐT 
cùa Dòng CCT là chẳng thấy tăm hơi đâu! “Ẹ” là phải!

Hy vọng là sau khi thống nhất được Hội CĐT toàn cầu, Ban Chấp Hành sẽ sớm “thừa thắng xông lên” mà 
xắn tay áo lên để tổ chức Đại Hội CĐT Thế Giới. Thạch Thủ tôi xin được miễn... ngứa miệng mà “bàn” thêm kẻo 
bị mắng “hay nói đến độ da non trên miệng mọc không kịp”. Vậy khi nào kế hoạch về chủ đề này được phổ biến 
thì dù có nằm hôn mê trên giường bệnh, tôi cũng tỉnh lại mà đóng góp ý kiến bất chấp bị chê hay khen... 

Tạm	kết
Những điều viết trên dù sao vẫn chỉ là ý kiến riêng của cá nhân tôi mặc dù Thạch Thủ  tôi đã tham khảo 

và trao đổi với nhiều người, trong số đó có nhiều “VIP” và những “yếu nhân” vốn tha thiết với các hoạt động của 
CĐT nói chung. Một điều khiến tôi hãnh diện phổng mũi là “tư duy” của mình cũng không đến nỗi tệ hoặc bị đe 
dọa vứt vào... thùng rác, nhưng cũng được chấm điểm... trên trung bình.

Thế nhưng phải chính thức công nhận rằng ngọn đuốc được thắp lên cho hoài bão xây dựng Hội CĐT Thế 
Giới hay Gia Đình An Phong Toàn Cầu chính là bởi công dụng và do tác động của Đặc San An Phong ”Về Nguồn” 
2015. 

Mong rằng “phe ta” ở Việt Nam sớm... manh động, cao giọng lên tiếng trước, bắt tay vào việc ngay. Sau 
khi đọc kinh “Xin Chúa Sáng Soi” các cụ mà khởi sự cùng lúc với tất cả kế hoạch sơ kể trên đây thì quí hóa “can 
không nổi”; bằng vạn bất đắc dĩ mà chỉ chọn được một trong những chủ đề ấy thì cũng quý hóa lắm rồi, xứng 
đáng để các CĐT ở hải ngoại ngả mũ kính chào cảm phục và tri ân.  

Hy vọng lắm thay!
Điều cuối cùng nữa, ấy là Thạch Thủ đã “liều mạng sa trường” mà xí tự đại diện cho những người giầu 

thiện chí vốn cùng quan điểm và cùng mộng ước là khẩn khoản xin quí cụ hữu trách nhớ nằm lòng cho là “hãy 
nhanh chân, lẹ tay, mau con mắt” mà lo thống nhất CĐT thành một hội CĐT trên thế giới - và tổ chức tối thiểu 
được một lần Đại Hội CĐT Thế Giới kẻo đa số “phe ta” nay đã “mỏi gối chân chồn”, để lâu quá e khi muốn đến 
họp mặt lại phải ngồi... xe lăn, nhờ thằng cháu, à quên thằng chít đẩy tới địa điểm! Thay vì vui vẻ đồng ca với các 
đồng môn CĐT: “Ớ Đệ Tử!... Nguyện thành tâm... mến yêu một Chúa - quyết theo một Chúa - lướt trên mặt trận 
cùng Chúa nào sờn...” - lại đơn ca, hoặc mới mẻ, thì: “Khi Chúa thương gọi con... về!”... hoặc lâu rồi thì: “Từ vực 
sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! - Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời...”

Và xin được hẹn một lần tái ngộ... vĩ đại không xa!
                                                                                                                      CĐT. Thạch Thủ

XIN LẤY ĐIỂN HÌNH GỢI Ý: Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali mừng Chúa Giáng Sinh (Dec. 21, 2014)
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Giuse	Châu	Xuân	Báu,	CSsR,	

(LTS: Ban Chấp Hành Hội CĐT Nam Cali chân thành tri ân Cha Giuse Châu Xuân Báu, CSsR, cựu Linh Hướng của 
Hội, và xin hân hoan chuyển Thư Chúc Tết của Ngài đến với mọi anh chị em trong Hội)

Houston, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Mến gửi

Quý Anh Chị và Các Cháu

Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali

Quý Anh Quý Chị và Các Cháu thân mến,

Thời gian trôi qua thiệt là nhanh. Mới ngày nào đó mà chúng ta xa nhau đã sáu năm rồi, kể từ đầu mùa Xuân Tân Mão - 
2011. Tuy thời gian và không gian có cách xa nhưng mà lòng tôi vẫn luôn hướng về Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali trong lời 
cầu nguyện và trong ý hướng tông đồ, đúng như lời Cha Ông chúng ta xưa đã nói “cách mặt nhưng không cách lòng”.

Nay nhân dịp đầu Xuân Bính Thân - 2016, tôi xin gửi đến quý Anh Chị và các Cháu vài tâm tình thương mến và cầu chúc quý 
Anh Chị và Các Cháu một năm mới luôn sống với tâm tình tạ ơn.

Điều chúng ta phải tạ ơn thứ nhất là tạ ơn Chúa. Vì nhờ lời chuyển cầu rất thần thế của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cha 
Thánh Tổ Phụ Anphong mà Chúa đã ban xuống trên Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali chúng ta nhiều ơn lành phần hồn cũng 
như phần xác. Về phần riêng: Mỗi người, mỗi gia đình đều đã cảm nghiệm được những ơn lành Chúa ban cho mình, cho 
gia đình mình trong suốt một năm qua. Còn về phần chung: Tôi muốn nói đến khía cạnh tập thể. Theo tôi thì một trong 
những ân huệ Chúa đã ban cho tập thể chúng ta đó là sự xuất hiện đúng lúc của ĐẶC SAN  AN PHONG “VỀ NGUỒN” 2015, 
đã được phát hành vào ngày Lễ Kính Thánh Tổ Phụ An Phong, ngày 01 tháng 8 năm 2015. “Về Nguồn 2015” đã tạo cơ hội 
quý báu để không những chúng ta trong Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali mà còn các Gia Đình Cựu Đệ Tử khắp nơi có dịp thực 
hiện việc liên kết chặt chẽ với nhau hơn, ngõ hầu giúp cho người Cựu Đệ Tử thực thi cách hữu hiệu sứ mạng tông đồ cứu 
thế “Tuyến 2” giữa đời. 

Xin Anh Chị Em cho phép tôi được mở một dấu ngoặc đơn ở đây để ngỏ lời cám ơn các anh chị em trong Ban Biên Tập đã có 
sáng kiến và can đảm thực hiện cuốn “Về Nguồn 2015”. Cũng xin cám ơn tất cả những ai đã góp công góp của, bằng nhiều 
cách nhiều thể, để cho “Về Nguồn 2015” được “trình làng” đúng như dự tính. “Về Nguồn 2015” đã làm sống dậy lịch sử 
của đại gia đình mình ngót 3/4 thế kỷ (1945-2015), bởi vì “An Phong Gia Đình” chính là Hậu Thân của “Hội Ái Hữu Cựu Đệ 
Tử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” (đã được thành lập tại Huế ngày 09 tháng 7 năm 1945). Các tài liệu trích đăng trong “Về 
Nguồn 2015” có giá trị lịch sử chính xác, được Cố linh mục Rôcô Nguyễn Tự Do, người “đàn anh” trên tôi sáu (6) Lớp, đã dày 
công thu tập, nghiên cứu và đã do Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất bản, nhan đề “Lịch Sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam”.

Điều ta phải tạ ơn thứ hai là tạ ơn các Đấng Bề Trên. Chúng ta cám ơn Cha Giám Phụ Tỉnh Hải Ngoại, Cha Đaminh Nguyễn 

“Mừng Xuân Bính Thân, không quên tạ ơn Chúa”
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Phi Long, đã quan tâm đến Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali và đã gửi đến cho chúng ta một Cha Linh Hướng, Cha Phaolô 
Nguyễn Văn Thạch, đương kim Đặc Trách Tu Viện Thánh Giêradô Mạjella tại Baldwin Park. Tạ ơn Chúa và cám ơn Cha 
Phaolô đã nhận lời đến với chúng ta.

Nhờ ơn Chúa, nhờ sự hy sinh của Cha tân linh hướng cùng với sự hăng hái tiếp tay cộng tác của mọi người, chúng ta tin 
chắc rằng đời sống thiêng liêng theo diệu cảm của Dòng Chúa Cứu Thế và tinh thần tông đồ nơi các phần tử trong GĐAP 
sẽ được ngày càng tăng trưởng.                                

Trong cuộc đời mỗi người, dầu vắn dầu dài bao nhiêu, chúng ta cũng đã nhận được bao nhiêu là Lời Chúc từ người thân 
cho tới kẻ sơ...và rồi chúng ta cũng đã Chúc cho biết bao nhiêu người mỗi khi Xuân về Tết đến. Tết đến, người người chúc 
nhau mọi sự may lành trong cuộc sống đời thường! Tết Bính Thân (2016) này chúng ta sẽ chúc cho nhau gì đây, và những 
lời cầu chúc của chúng ta sẽ được nên hiện thực bao nhiêu phần trăm đây?

Mỗi người trong chúng ta, cách riêng những người lớn tuổi, ai ai cũng biết đến Bài Thơ Chúc Tết củaThi sĩ Tú Xương. Thi sỹ 
viết trong câu thơ mở đầu: “Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau”...và trong các câu tiếp ông nói đến người ta chúc cho nhau 
tuổi thọ sống lâu, chúc cho nhau giàu sang phú quí v..v...

Anh Chị và các Cháu thân mến, dĩ nhiên không ai ngăn cấm chúng ta cũng như cấm cản mọi người chúc cho nhau những 
điều như thế trong dịp Tết này... Riêng phần chúng ta, chúng ta là con cái của Hội Thánh, là miêu duệ của Thánh Anphong, 
chúng ta sẽ nghe những Lời Chúc Đầu Năm Mới mà Hội Thánh sẽ đọc lên trong Phụng vụ Thánh Lễ...Những lời Chúc này là 
những Lời Chúc Phúc do chính miệng Chúa Yêsu phán ra mà Thánh Sử Luca và Thánh Sử Mathêô đã viết lại:

Lời Chúc Phúc theo Thánh Sử Luca (6:20-26):  
Phúc cho kẻ nghèo
Phúc cho kẻ đói khát
Phúc cho kẻ khóc lóc
Phúc cho kẻ bị oán ghét và bách hại

Lời Chúc Phúc theo Thánh Sử Mathêô (5:1-12):
Phúc cho kẻ hiền lành
Phúc cho kẻ có tâm hồn trong sạch
Phúc cho kẻ biết xót thương
Phúc cho kẻ tác tạo hòa bình
Những điều Chúa đã nói với các Môn Đệ của Chúa xưa thì hôm nay Chúa cũng đang nói với chúng ta rằng: * Đừng bao giờ 
để cho những của cải đời tạm này làm cho chúng ta xa lìa Chúa. * Chúng ta tuy phải lo lắng kiếm tìm và sử dụng của cải đời 
này... nhưng phải kiếm tìm và dùng của cải một cách chính đáng, cách hữu lý và đầy tình bác ái, đầy trách nhiệm mà Chúa 
giao phó cho đối với bản thân, gia đình, cộng đoàn, xã hội, quê hưong, đất nước... * Không ai cấm cản chúng ta hưởng 
hạnh phúc chân chính ở đời này, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng để đón nhận những đau khổ không tránh khỏi được 
trong cuộc đời. * Chúng ta là những người lữ khách, đi đường trần gian và xa lạ trên mặt đất này, đang đi về Quê Thật là 
Nước Trời thì không dại gì lại đi ôm đồm, tay xách nách mang cho nặng gánh trần gian.

Một lần nữa, xin Chúa Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cha Thánh An Phong cho chúng ta có 
sức mạnh thiêng liêng để chúng ta sống xứng đáng với Lời Chúc của Chúa, là Lời Chúc từ Trời xuống, cho chúng ta trong 
Năm Mới và cả trong cuộc đời chúng ta.                                    

Thân ái cùng tất cả Anh Chị Em và các Cháu ngoan,  

Giuse Châu Xuân Báu, CSsR




