
 		

   NỐI KẾT 6-7/2014 
Nối lại vòng tay 

 Kết chặt tâm tình 
Tháng Sáu. Tháng kính Thánh Tâm Chúa. Nhắc nhở mỗi người chúng ta nhớ đến Lòng thương 

xót vô bờ của Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu. Và đối với mỗi người trong chúng ta, Ngài đã dành cho một 
chỗ đặc biệt trong tình yêu thương ấy: Từ muôn đời Cha đã yêu con và chọn con giữa muôn người.  

Ngày 15/6/1963 Chúa đã chọn ta giữa muôn người và gọi ta làm Linh Mục của Chúa. Vấn đề là 
chính ta đã đáp trả lại tình yêu ấy như thế nào? 

Tháng Bảy. Một tháng lặng lẽ nhưng chẳng bình yên. Xã hội đầy biến cố, nhưng anh em lại có 
những khởi sắc: Cha Trưởng Lớp đã hoàn thành công việc của mình, đồng thời gặp lại được anh em và đã 

trở về bình an sau một chuyến đi xa vất vả, không ít những phiền toái tại xứ Cờ Hoa. Dao Kim đã trở lại 
với đời thường sau những biến cố tưởng không vượt qua được. Hữu Thể đã toại nguyện, mặc dù mục đích 

cuộc “xuất du” không trọn vẹn; nhưng đã trở về an lành sau khi đã để lại túi mật trên đất Mỹ. Trong cái 
rủi có cái may, theo hắn là từ nay “không còn sợ bị dập mật nữa”.  

Tất cả đều là nhờ Lòng Thương Xót của Chúa. Xin cảm ơn Chúa muôn đời. 

 
 những ngày nhớ trong tháng 8: 

- 1. Thụ phong Linh Mục: 
07/8/1988: Dom. Nguyễn Văn Hảo 

12/8/1980: Jos. Đinh Trọng Luân 
13/8/1987: Pet. Vũ Văn Nhuần 

16/8/1989: Pet. Bùi Duy Tân 
16/8/1989: Dom. Nguyễn Văn Lượng 

24/8/1990: Dương Bình Minh.  
- 2. Kỷ niệm Hôn Phối: 

- 06/8/1977: Anton Nguyễn Văn Nhân-Anna nguyễn Thị Ngãi 
- 14/8/1978: Jos. Nguyễn Văn Khấn-Terexa Trần Thị Yến 

- 18/8/1987 Pet. Bùi Trung Đông-Terexa Đoàn Thị Vi 
- 3.  Mừng Sinh Nhật: 

12/8/1949: Jos. Đinh Trọng Luân 
22/8/1950: Trương Trung Hưng 



-  
- 4. Mừng Quan Thày: 

01/8: Anphongso Nguyễn Công Minh 
08/8: Dominico Nguyễn Văn Hảo 

Nguyễn Văn Lượng 
Ngô Quang Huy 

10/8: Laurenso Đặng Văn Linh. 
20/8: Augustino Nguyễn Văn Cung 

            5.   Lễ giỗ: 
- 09/8/1997: Vũ Đăng Trình 

 

  trong tháng qua: 

nhớ ngày 15/6/1963, có những tâm tình: 
 

1. năm mươi mốt năm nhìn lại. 
                                                                                                                                    Francis Nguyễn Văn Mơ 

 
 

Đời người, ai cũng có hai ngày được thân nhân mình đi khai giùm trên giấy trắng mực đen: một 
là Giấy Khai Sinh, hai là Giấy Khai Tử. Ngoài hai ngày này, mỗi cá nhân đều có nhiều ngày đáng ghi 
nhớ khác nhau trong đời mình, mà cứ hằng năm, hai mươi lăm năm, năm mươi năm, sáu chục năm, 
người ta lại tưng bừng tổ chức ăn mừng kỷ niệm. Năm mươi mốt năm xưa nhìn lại, riêng tôi và 113 
bạn Lớp Donbosco 63, hôm nay Ngày 15, Tháng Sáu, Năm 2014 chính là Ngày Kỷ Niệm đầu tiên, 
chúng tôi 114 chủng sinh trúng tuyển bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu Ơn Thiên Triệu tại Tiểu 
Chủng Viện Á Thánh Phụng, ChâuĐốc.Nhân dịp năm mươi mốt năm nhìn lại, trong thâm tâm tôi thấy 



hiện rõ ba  điểm  chính như sau: công ơn giáo dục của các Chư Vị Ân Sư, tình nghĩa nối kết giữa bạn 
cũ trường xưa và bổn phận của tôi phải đền đáp lại cả hai ân tình thầy trò và bạn hữu DB 63. 
  

Trước tiên, tôi nhìn lại công ơn giáo dục của các Chư Vị Ân Sư. Câu tục ngữ La Tinh: ‘Nemo dat 
quod non habet’ đã minh chứng cụ thể cho tôi và các bạn tôi về những gương sáng của các Ân 
Sư đã khắc ghi dấu ấn đậm sâu vào cuộc đời mỗi người chúng tôi. Mỗi Ân Sư đều có những nét đẹp 
tuyệt vời, nạm vào chiếc áo cuộc đời của chúng tôi và làm cho đời chúng tôi thêm tươi đẹp.Chính 
nhờ những mẫu gương của các Ngài truyền thừa, mà giờ đây, dù là những bạn diễm phúc được Chúa 
chọn sống đời hiến dâng hoặc các bạn đã tìm thấy ơn gọi nơi người vợ hiền của mình; ai theo trường 
phái ơn gọi nào trên đây, người đó vẫn còn cần rõi theo những nhân đức của các Thầy mình, để nên 
trọn lành trong ơn gọi của đấng bậc mình. Như vậy, chiều sâu công ơn dạy bảo của các Ân 
Sư thật đáng trân trọng và tri ân. 
  

Kế đến, tôi nhìn lại tình nghĩa nối kết giữa bạn cũ trường xưa DB 63. Cũng lại một câu La Tinh 
khác xưa rằng:”Nunquam duo, semper tres”. Nhớ ngày chúng tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà 
trường, chúng tôi có thói quen: thứ nhất cận thân, thứ nhì cận lân. Ý nói là những người có tên gọi 
cùng vần hoặc gần vần trước hoặc sau với nhau, họ thường dễ thân thiết với nhau hơn, vì họ là láng 
giềng gần của nhau. Thế nhưng, sau khi chúng tôi rời ghế nhà trường hoặc chúng tôi đã tìm ra ý 
Chúa trong ơn gọi của mình, chúng tôi cảm thấy biên giới gần vần theo tên gọi xưa tự nhiên biến mất. 
Cho đến bây giờ sau năm mươi mốt năm nhìn lại, chúng tôi cảm thấy bạn nào cũng gần, cũng y như 
vài người láng giềng năm xưa. Thời gian, hoàn cảnh và tuổi tác đã như tiếng chim gọi đàn kêu mời 
chúng tôi tìm về tổ ấm DB 63. Điển hình như Kỳ Đại Hội Kỷ Niệm Năm Mươi Năm Ơn Gọi của chúng, 
hồi trung tuần Tháng Mười năm ngoái đã thành công mỹ mãn, vì Dịp Trọng Đại này đã quy tụ được 
tấm lòng, dù hiện diện hoặc khiếm diện bất khả kháng, của hầu hết chúng tôi. Như thế, sự nối kết tình 
nghĩa bạn cũ trường xưa vẫn còn cần như hơi thở trong Gia Đình DB 63. 
  

Sau cùng, bổn phận của tôi l à phải đền đáp lại cả hai ân tình thầy trò và bạn hữu DB 63 sao cho 
cân. Về ân sâu nghĩa nặng tình thầy trò, tôi thiển nghĩ: ai trong chúng tôi cũng cảm thấy mình có bổn 
phận với các Ân Sư bằng cách nhớ cầu nguyện cho các Ngài dù còn sống hay đã ly trần. Đối với các 
Ân Sư tuổi tác đã về hưu, chúng ta có thể thăm viếng các Ngài khi hoàn cảnh cho phép, bằng cách 
tặng quà cho các Ngài trong những dịp đặc biệt. Còn về tình nghĩa bạn bè, tôi thiết nghĩ rằng nhờ có 
Trang Nhà DB do Cụ Thủ vừa là Founder, vừa là Facilitator và Creator đã giúp chúng ta có phương 
tiện rất hữu hiệu và nhanh chóng để nối kết được tình xưa nghĩa cũ của chúng ta lại trong vài năm về 
đây. Cho dù có một năm Cụ tạm cúp điện, nhưng nhờ có một số anh em nhiệt thành, nên chúng ta 
vẫn giữ được ngọn đèn dầu DB 63 leo lét. Rồi bất thần hôm qua, Lễ Thánh Antong hay làm phép lạ, 
Antôn Hoàng Phúc Thành đã báo tin vui cho biết Cụ Thủ sẽ tình nguyện nối cầu chì lại Trang  Nhà 
DB 63 và Cụ sẽ tiếp tục hy sinh cầm chổi khua sạch màng nhện và trang điểm, chăm sóc lại Mạng DB 
63 đã bị màng nhện phủ đầu cả năm nay. Thực là nhờ chúng ta vẫn hằng yêu quý nhau nên tự nhiên 
chúng ta muốn làm điều gì đó để thể hiện bổn phận yêu thương nhau. 
  

Nhìn chung, nhân Ngày 15, Tháng Sáu: 1963 – 2014 đúng Năm Mươi Mốt năm nhìn lại, với 
ba ý tưởng thô thiển tôi vừa mạo muội chia sẻ với các Quý Quan Đồng viện về: ơn nghĩa cao dầy của 
các Ân Sư, tình xưa nghĩa cũ giữa những bạn bè thân thương DB 63 và bổn phận của chúng ta đáp 
đền tình Thầy trò, cư xử với các bạn mình cho có tình, có nghĩa. Theo thiển nghĩ của tôi, ở vào tuổi sáu 
bó rưỡi hoặc xấp xỉ cả rồi, chúng ta hãy luôn luôn nghĩ tốt về nhau, chúng ta hãy cầu nguyện chung 
hằng ngày, ít là qua Morning Prayer cho tất cả các Ân Sư và cho các bạn DB 63 còn sống hay đã sang 
cõi thiêng, chúng ta hãy thường xuyên liên lạc với nhau trên phương tiện nhanh như chớp mắt này, 
chúng ta có thể kín đáo giúp đỡ tài chánh cho anh em nào thực sự cần quan tâm. Làm được vài đề nghị 
tôi vừa chia sẻ trên đây, tôi tin rằng Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta và Cha Thánh Quan Thầy 
Donbosco của Lớp chúng ta sẽ mỉm cười. 

 
 
 



2. ngày ấy xa rồi…. 
Petrus Bùi Trung Đông 

 
 

 Xưa nay người ta chỉ nói “ơn gọi”. Không thấy ai nói “ơn chọn” mà luôn cho đó là một Hồng Ân. 
Cũng đúng thôi, bởi khi nghe tiếng gọi, người ta có thể nghe hay không nghe, có thể theo hay 

ngoảnh mặt; mà đối với “TIẾNG GỌI” của Chúa thì muốn nghe được và theo được thì phải có ơn  
 của Người: cho ai thì người ấy được hưởng. Nhưng một khi đã chọn thì lại khác. Trong chọn có lựa 
và đòi hỏi một sự từ bỏ: chọn cái này thì phải bỏ cái kia. Và đó là một thách đố cho mỗi người.  

Gọi rồi mới chọn. Hay chọn rồi mới gọi.  
Có nhiều người, nhất là mấy tên tu xuất thường trích dẫn câu Kinh Thánh: “Chúa gọi thì nhiều, 

nhưng chọn thì ít” để biện minh cho việc xuất tu của mình. Và yên tâm vui sống. Và thảnh thơi với 
cuộc đời. 

Có nhiều người khi đã là Linh mục thì cho rằng mình đã thành công, đạt được mục đích đời mình, 
đạt được kỳ vọng của gia đình, bởi vì đã được Chúa chọn làm Linh Mục đời đời. Và thoả mãn trong 

cuộc sống. Và hãnh diện với mọi người. 
Có đúng không nhỉ? 

Nhớ lại vào năm 1963, Giáo phận Long Xuyên tổ chức cuộc thi tuyển để chọn các ứng sinh làm linh 
mục trong cánh đồng truyền giáo bao la của miền sông nước Hậu giang. Trong số hơn 300 thiếu 

niên lúc bấy giờ, Long Xuyên chỉ chọn được 115 chú. Và ngày 15/6 năm ấy, các chú lên đường về 
Châu Đốc, nhập Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng, bắt đầu cho một hành trình mới trong cuộc đời: 
đời hiến dâng. Và trong cuộc đời hiến dâng ấy xuất hiện những bi kịch của mình: nhiều khi có 
hiến mà chẳng dâng, hay lắm lúc có dâng mà chẳng hiến. Để đến ngày hôm nay, sau 51 năm, 
trong tổng số 115 người ngày ấy chỉ có 24 người làm Linh Mục. Không phải Chúa không chọn 

chúng ta, mà tại chúng ta không chọn Chúa đấy thôi, bởi vì hành trình đáp lại tiếng gọi của Chúa 
không đơn giản chỉ là đi theo bước chân của Người, mà còn là một quá trình từ bỏ: từ bỏ dứt khoát 

và triệt để. Chúa không chấp nhận sự nửa vời: est est, non non.  
Chúa chọn ta bởi vì thương yêu ta chứ không phải vì ta xứng đáng được chọn hay ta có công trạng 

gì. Và vì thế thái độ đáp trả của chúng ta là phải sống làm sao cho xứng đáng để việc chọn lựa 
được nên trọn. Chúa không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần chúng ta sống theo qui luật của Chúa: Qui 

regulae vivit, Deo vivit  và quyết tâm theo Chúa với tâm tình hoàn toàn phó thác. Có thế thôi. 
Nhưng nhiều khi chúng ta đáp trả không trọn vẹn. Thái độ ấy nói lên sự thiếu quyết tâm của chúng 

ta. Ta không chọn Chúa nên Chúa cũng đành bất lực. Đừng đổ tội cho Chúa. Thế đấy. Và một khi 
đã chọn Chúa, ta phải biết từ bỏ chính mình để thực thi Ý Chúa. Nhưng than ôi! Từ bỏ là cả một 

quá trình gian khổ, đòi hỏi một nỗ lực xuyên suốt và trường kỳ, không được ngơi nghỉ bởi vì chỉ cần 



một lúc buông xuôi, không bám chắc vào Chúa là “đi đời” đời ta, bởi vì “chỉ trong Thiên Chúa mà 
thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (TV 62,2). 

 Hôm nay, khơi gợi lại ngày 15/6/1963 là để: chúc tụng Chúa là chúa tể càn khôn nhưng lại đầy 
lòng thương xót; cảm tạ Người đã để tâm cách riêng đến mỗi người trong chúng ta; và cầu xin 

Chúa tha thứ để ban ơn cho mỗi người chúng ta trong suốt hành trình dương thế này. 
Vẫn biết thế, nhưng với tôi: ngày hạnh phúc ấy vẫn là một ray rứt cho tới bây giờ khi nhận ra rằng 

mình đã phụ lòng thương yêu của Chúa, để đến nỗi bây giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi.  
 

 
Ngày ấy xa rồi…… xa rất xa 

15 tháng 6 năm 63 
Một ngày vọng vang lời Chúa gọi 

Có kẻ bỏ đời theo bước Cha. 

Không màng danh lợi, bả vinh hoa 
Chẳng tiếc công danh, phú quí nhà 

Nguyện ước một đời dâng hiến Chúa 
Đáp lại lời gọi: Hãy theo Ta. 

Hai năm non trẻ sống xa nhà 
Rời vòng tay ấm của mẹ cha 

Châu Đốc nương nhờ Á Thánh Phụng 
Chủng viện ươm trồng những ước mơ. 

Mặc dù Lý Tưởng có xa mờ 
Nhưng luôn chói sáng mắt trẻ thơ, 

Tập tành nhân đức, mài kinh sử 
Lòng vui, miệng mở tiếng hoan ca. 
Đường trường thiên lý dẫu có xa 

Sáu năm theo gót Tê-rê-xa 
Long Xuyên Chủng viện đời tu học: 
  Bước về Trời theo đường ấu thơ. 

Ngày tháng trôi nhanh với ước mơ, 
Long xuyên, Châu Đốc những bến bờ: 

Nung nấu chí cao, rèn trí đức 
Cho một ngày mai thắm nở hoa. 

 
Suốt đời theo đuổi một ước mơ, 

Biết đâu một lúc bỗng dại khờ 
Bên tình, bên Chúa không soi rọi 

Lỡ bước đưa chân kiếp mịt mờ. 

Có phải vì con thiếu thiết tha: 
Quyết tâm theo Chúa, chẳng nề hà 
Nên đời dâng hiến chẳng nên trọn 
Tình Chúa, tình con cứ nhạt nhòa. 

 
                Hôm nay dừng bước. Nghĩ xót xa: 

Thương cho kiếp sống lắm phong ba 
Tiếc cho thân phận nhiều sóng gió 
Dọc dài ngày tháng mãi phôi pha. 

Cho dù cuộc sống có bôn ba 
Cho dù nhân thế ngập gian tà 

Châu Đốc,Long Xuyên ngày tháng cũ 
Làm nên tính cách của đời ta. 

 
 



Nhớ ngày tháng ấy… năm 63 
Tuổi thơ dâng Chúa những ngọc ngà 

Và cả bầu trời đầy nhiệt huyết…. 
Nhưng đến bây giờ…xa rất xa. 

 
Chúa Nhật 15/6/2014 

Pet.Bùi Trung Đông 
 

3.linh mục hôm nay 
Tôi hát trong ca đoàn Giáo Xứ Mỹ, giữ một chức rất quan trọng không thể thiếu: quét rác gác đàn 

và chuẩn bị sách vở. Ai cũng yêu mến nài nỉ tôi hát solo, nhưng tôi không dám mang chuông rè đánh xứ 
người. Dù ở Mỹ hơn hai chục năm nhưng lỡ đã uống nước mắm quê hương nên tiếng hát tôi có giọng con 
bìm bịp gọi lục bình lững lờ trôi theo con nước ven sông quê ngoại: đục, buồn ảm đạm lục cục trong cổ 
họng… Có người hỏi: “Sao giọng anh buồn thế ?” Tôi có dịp ca “cải lương” nửa đùa nửa thật: “Vì tận đáy 
sâu trong lòng tôi có một khối u buồn: nước mất nhà tan đành nương thân xứ người…” 

 Tuần vừa qua, sau Lễ đêm vọng Phục Sinh, anh ca trưởng dẫn cả nhóm ra quán bồi dưỡng cho 
bõ tháng ngày vất vả tập luyện. Ngồi kế tôi là một em giúp lễ tuổi chừng 13, thấy mặt mày sáng sủa, dáng 
nhanh nhẹn tôi hỏi: “Có bao giờ em nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành Linh Mục không ?” Cậu bé 
nhún vai le lưỡi. Tôi thấy hơi buồn. 

Tôi hỏi bà dì ruột ngồi kế bên cậu: “Chắc bà cũng muốn em trở thành Linh Mục chứ ?” Người dì 
ruột phán một câu chắc nịch: “Bố tôi bảo mày làm gì thì làm chứ đừng bao giờ là một Nữ Tu…” Tôi hụt 
hẫng và rất buồn… 

Cũng có thời gian dài tôi thất nghiệp, được cơ quan của chính phủ huấn luyện rất kỹ về cách tìm 
việc. Có lần trong lớp học tôi giơ tay hỏi: “Tôi quen nhiều bạn bè làm Linh Mục, vậy để tìm việc tôi có nên 
nhờ họ làm người giới thiệu ( references ) không ?” Bà huấn luyện nẹt ra một lưỡi sét: “Chớ dây vào 
những “thứ” đó !” 

Sau mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật các cha Mỹ thường rước Thánh Giá xuống cuối Nhà Thờ, sau đó các 
ngài ra tận ngoài đường đứng một bên đưa bắt tay từng người, tôi để ý có nhiều lần bắt hụt vì đưa tay ra 
nhưng họ ngó lơ bỏ đi. Nhưng các ngài vẫn tiếp tục đưa tay ra với người kế tiếp, mặt chỉ hơi xám lại: tôi biết 
các Linh Mục đang nuốt những dòng lệ vào bên trong không để lăn dài khóe mắt, đổi buồn làm vui. 

Cách nay khoảng hai năm, vào một buổi khi nắng chiều gần tắt, tình cờ lang thang qua một Nhà 
Hưu Duỡng, nhác thấp thoáng qua khung cửa sổ thấy một dáng người quen quen mà không chắc là ai, 
nhắm mắt lại hồi tưởng trong quá khứ, phải một lúc lâu lắm ký ức mới dần nặn ra một hình ảnh đậm nét: vị 
Linh Mục Mỹ trông coi Giáo Xứ lúc tôi mới đến Hoa Kỳ. Tôi rất vui mừng gặp lại người xưa hôm đó. 
Vừa mở cửa buớc vào phòng ngài ở, tôi thấy nhói nơi tim: căn phòng nhỏ hẹp, ngổn ngang mọi thứ linh 
tinh, khắp xó xỉnh chỗ nào cũng bốc mùi đặc trưng của nguời già, thứ mùi tổng hợp các loại thuốc, mồ hôi, 
bụi và bẩn cuộn bám lấy nhau đặc quánh…  

Từng giọt nắng xuyên qua song cửa, đọng lại trên đôi vai gầy của một nguời đàn ông lụ khụ tuổi “sắp 
lên bàn thờ hưởng khói nhang”, da nhợt nhạt màu cá ươn, miệng trề xuống, nuớc dãi buông thành vệt dài 
đong đưa nhẹ cong theo luồng gió toả ra từ chiếc quạt máy cũ kỹ: người đàn ông dáng điệu bơ phờ chờ chết 
này chính là vị Linh Mục năm xưa với dáng nguời cao ráo, ngực hiên ngang luôn uỡn thẳng, giọng nói vang 
mạnh như chuông đồng toé vung những sóng điệu âm thanh đập mạnh lương tâm người nghe, ngài đã một 
thời từng là giáo sư, là mục tử, là nhà truyền giáo với những buớc chân trần không mỏi mệt… Thế mà hôm 
nay mọi sự đã không còn nữa… như giọt nắng chiều bắt đầu xuôi bóng.  

Xin giã từ tất cả.  
Đã chìm xuống.  
Đã hoàng hôn.  
Đã thay đổi….  
Tất cả như dòng sông đang trôi đi, về với biển cả mênh mông vô bờ bến. 

Thấy vị Linh Mục già đang hý hoáy viết trên một tấm card sinh nhật, tôi tò mò đến bên hỏi nhỏ: “Ô 
hay ! Cha viết card tặng ai vậy ?” Vị Linh Mục tuy đồng tử mắt đã nhợt nhạt mất sinh khí, nhưng vẫn nhận 
ra tôi. Trong hơi thở đứt quãng, ngài từ tốn trả lời: “Viết xong card này sẽ gửi bưu điện. Chỉ vài ngày nữa 
thôi là đến Sinh Nhật của cha rồi. Nhờ thế năm nào cha cũng có card Sinh Nhật gửi đến đúng ngày…” 



Ngưng một lúc như để lấy hơi, ngài lại tiếp: “Mấy năm đầu còn có người thăm hỏi, lâu dần ai cũng quên, 
bạn bè dần rơi rụng, chỉ còn trơ trọi lẻo khoẻo một mình…” 

Nghe cha kể, tôi buồn ứa nước mắt.  

Những ngày đầu khi mới đến Giáo Xứ của 
ngài, cha thường dẫn tôi đi xin các thứ đã cũ mang 
về nhà dùng lại: quần áo, bàn ghế, dụng cụ, nồi 
niêu… Có lần Giáo Xứ tổ chức bán yard sale, thấy tôi 
quanh quẩn bên mớ quần áo “siđa”, cha đến khoác 
trên vai tôi chiếc áo vét khá mới đề giá 5 dollars bảo 
cứ mang về khỏi cần trả tiền. Tôi thích chiếc áo ấy 
lắm, tuần nào Lễ Chúa Nhật cũng diện vào bảnh 
chọe oai như quai dép.  

Vài tuần sau tôi để ý thấy một bà người Mỹ 
hầu như tuần nào cũng ngồi cạnh tôi, lâu dần thành 
quen, nói chuyện mới biết chiếc áo tôi mặc đi lễ mỗi 
tuần ( độc bộ, tôi nào có bộ nào khác ) vốn là của 
chồng bà đã qua đời trước đó không lâu vì tai nạn xe 

đụng. Thấy tôi mặc chiếc áo ấy bà rất hạnh phúc được ngồi bên tôi, có cảm giác như được cùng người 
chồng tham dự Thánh Lễ ngày xưa !?!  

Tôi nghe mà rợn tóc gáy, nhưng để bà có được hạnh phúc “một thoáng hương xưa” tôi vẫn tiếp tục 
mặc chiếc áo. Sau câu chuyện ấy mỗi lần chúc bình an chúng tôi không bắt tay như mọi người mà tôi để 
bà ôm thật sát lấy chiếc áo để chúc bình an cho tôi. Về sau tôi thấy không sợ nữa, cứ mỗi khi Chúa Nhật 
đến gần, lòng tôi tại dấy lên một niềm vui vu vơ vì biết có người đang đợi chờ, tôi chịu khó tắm gội hơn 
trước. 

Vị Linh Mục già gặp lại tôi mừng lắm, kể đủ thứ chuyện, có những câu chuyện thật hay đi vào sâu 
trong lòng người. Ngài kể ( xin ghi lại đại ý ): 

“Tôi có một người bạn tên là V. Cha V. là một Linh Mục gương mẫu thánh thiện. Ngài nổi lên như một 
hiện tượng trong lớp. Ai cũng yêu mến cha. Các bạn thường gọi cha là Abbe V: The Boy of Christ. Trăng lên. 
Trăng đứng. Trăng tàn. 

Thế rồi bỗng dưng có một thời không còn nghe ai nhắc đến hiện tượng The Boy of Christ nữa. 
Cũng không ai biết cha V. hiện đang ở đâu, phương trời nào. Tựa bàn tay sấp-ngửa, hình ảnh vị Linh Mục 
khả ái như thình lình bị một con địa chấn nuốt chửng mất dạng. Người ta ngơ ngác. Cha V. giờ này biết ở 
đâu để tìm. 

Như dòng sông tháng ngày lững lờ chảy cạn. 
Nét rêu xanh phủ xanh mặt đá. 
Mây đến rồi lại đi. 
Mưa vẫn mưa bay gốc đa cổ thụ.  

Thời gian là vị bác sĩ kỳ diệu… dần dần không còn ai biết đến cái tên V. của Linh Mục đó nữa. 

Sau đó vài năm. Phóng viên của một tờ báo bắt gặp một cụ già nằm bã người thoi thóp thở. Xác rạc 
như bọ ngựa trời, bèo nhèo giẻ rách. Tóc dài chấm vai, râu mọc lởm chởm. Báo chí viết cụ đã sống lén lút lâu 
lắm rồi dưới gầm cầu. Tất cả gia tài chỉ là một cuốn Kinh Thánh và cỗ tràng hạt. Cuốn Kinh Thánh đã mất bìa, 
nhớp nhúa cáu bẩn, nhiều trang loang lổ thấm nuớc úa màu. Cỗ tràng hạt đã đứt nhiều đoạn, được nối lại luộm 
thuộm bằng những khúc dây đồng đủ cỡ, bết mùi tanh tanh của chất ten đồng hoen rỉ. 

Báo chí chịu, không khai thác thêm đuợc để biết cụ là ai, chỉ đăng hình cụ với hàng chữ: “Thằng gù 
Nhà Thờ Đức Bà”. Duy chỉ có tôi là người đã nhận ra cụ già đáng thưong kia là ai nhờ vào cuốn Kinh 
Thánh và cỗ tràng hạt. Đây chính là kỷ vật mà tôi đã tặng cho nguời bạn thân nhất đời mình ngày mà hai 
nguời cùng nằm sóng buớc bên nhau, cùng nhận lãnh chức Linh Mục, cùng nguyện dâng trọn vẹn tuổi 
thanh xuân để phục vụ Giáo Hội. Bạn tôi đã qua đời chỉ ít ngày sau đó”. 

Kể đến đó mắt vị Linh Mục già nhoè lệ từ lúc nào không biết. Như một phản xạ tự nhiên cha từ từ 
tháo gọng kính trắng, lục túi áo lấy ra chiếc khăn mùi-xoa thấm hai khóe mắt. Lau mắt xong cha cất cặp 
kính luôn vào hộp có độn nhung đen lót phía trong.  

Câu chuyện của cha khiến tôi tò mò hỏi: “Tại sao cha V. lại thay đổi như vậy ?” 

Đôi mắt cha từ từ nhắm lại tuởng nhớ về những tháng ngày đẫm lệ của người bạn, kể tiếp: “Trong 
Giáo Xứ của cha, một người có chân trong Hội Đồng Mục Vụ, rất năng động những khi có lễ hội lớn. Một 



hôm cô con gái rất ngoan đạo gọi ông ta là cha dượng đến xưng tội kể với cha là cô thường bị ông cưỡng 
ép mỗi khi mẹ đi làm. Vì mắc ấn Tòa Giải Tội nên cha không thể nào nói cho người khác biết để giải cứu 
cho cô bé, ngay cả với bà mẹ. Cha chỉ còn cách là nói bóng gió với người mẹ những ngày nghỉ hè hãy để 
cô bé đến phụ việc với cha trong Giáo Xứ, người dượng ghẻ ấy biết cô bé đã kể hết mọi chuyện với cha 
nên vu oan cho cha xứ là ngài đã có những hành vi xấu với cô bé. Phong trào “bài Linh Mục” thời ấy lên 
cao, mọi người đều tin tên Giuđa nọ. Không chịu nổi nét trơ tráo thế gian, cha bỏ Giáo Xứ đi lang thang… 
homeless”. 

“Hôm nay áo lễ đã bạc màu như chính cuộc đời bạc đãi. 
Đôi môi mấp máy trong mỏi mệt yếu đuối không đủ sức cất dâng trọn vẹn lời kinh. 
Đôi tay run run không nâng nổi chén Thánh trong Thánh Lễ ban chiều…..” ( Internet ) 

Vui câu chuyện, tôi hỏi cha: “Thế còn cha, vì sao cha lại tiến lên lãnh chức Linh Mục và dấn thân 
đến cùng ?” Chúa gọi mỗi người một cách chẳng ai giống ai. Ơn gọi của cha bắt đầu bằng một câu truyện 
kể về một Linh Mục rất đặc biệt. Ngài thường xuyên “nói chuyện” với Đức Giêsu như một người bạn rất 
thân, luôn hiện diện trước mặt. Rất nóng tính, nhưng mỗi khi biết cơn giận sắp bùng nổ, phải la hét, ngài 
bao giờ cũng với tay quay tượng Thánh Giá giáp mặt vào tường để Chúa đừng nhìn thấy.  

Một lần lúc sắp tiến ra dâng Thánh Lễ, từ trong phòng mặc áo nhìn ra cha thấy một “kẻ thù” vẫn 
thường xách động chống đối mọi góp ý của cha đang tiến đến gần. Máu giận sôi sục vị Linh Mục đó ghé 
sát Thánh Giá xin phép: “Xin Chúa cho phép con đấm thằng đó một phát ngay giữa mặt.” Chúa Giêsu trả 
lời: “Con ơi ! Con đã là một Linh Mục, bàn tay của con đã được xức Dầu Thánh không còn là của con nữa. 
Bàn tay ấy chỉ nên mở ra để chúc lành, không nên nắm lại…” 

Thấy đuối lý, cha quay mặt bỏ đi, một chập 
sau cha trở lại “trả giá”: “Nếu vậy Chúa cho phép con 
dùng chân đá nó, vì bàn chân con chưa bao giờ được 
xức dầu cũng chẳng bao giờ được dùng để chúc lành 
cho ai.” Nghe vậy Chúa Giêsu nhắm mắt lại, giọng hết 
sức buồn rầu về một tấm lòng chai đá: “Ừ ! Thôi kệ 
con muốn làm gì thì làm, miễn là con cảm thấy hạnh 
phúc sau khi làm chuyện ấy.” 

Vị Linh Mục rất mãn nguyện vì Chúa đã bằng 
lòng. Cha hăm hở bước đến đón “kẻ thù”, trước lúc 
quyết định giơ chân lên, cha ngoái nhìn lại Thánh Giá 
thấy Đức Giêsu vẫn còn nhắm mắt, hai giọt lệ đang từ 
từ lăn xuống. Cha rất hối hận, nên thay vì nện cho “kẻ 
thù” một trận cho ra trò, cha lại ôm lấy con người ấy 
và xin lỗi làm hòa. 

Vẫn biết đó chỉ là một câu chuyện được viết ra không có thật, nhưng với cha đó lại một lời mời gọi 
tha thiết của Đức Giêsu trên Thập Giá hãy sống như Ngài: chấp nhận mọi thiệt thòi vì yêu thương. Không 
nên bỏ cuộc giữa đường như người bạn V. của cha. 

 Hai cha con chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu mãi cho đến khi trời tối mịt. Trên đường về nhà tôi rất 
hối hận vì đã từ quá lâu sống vô tâm quên bẵng đi sự hiện diện của vị Linh Mục ấy và quyết tâm mỗi năm 
vào đúng ngày này tôi sẽ gửi card sinh nhật đến cho cha. Năm ngoái đúng như đã ghi trên lịch, tôi gửi đến 
cha tấm card đầu tiên. Buồn thay lần đầu cũng là lần cuối, bưu điện gửi trả lại tấm card vỏn vẹn với hàng 
chữ của viện Dưỡng Lão: “Cha đã ra đi, xin thêm lời cầu nguyện”. Tôi lại buồn vì một ánh sao vừa chợt tắt…  

Bạn đọc mến, 

Tôi nay đã quá tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, đã đi nhiều nơi, đã nhìn, đã nghe thấy nhiều sự đời. 
Hôm nay cuồng nhiệt lắng đọng, dục tình hỷ nộ ái ố bớt đong đưa, thích giai điệu cung bậc trầm hơn 
những giai điệu chát chúa…ở tuổi này ta có thể nhìn đời rõ nét hơn, có nhiều khi tưởng như vậy mà không 
phải vậy. Có những oan ức rất đắng cay mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể hiểu được vì con mắt 
của Ngài nhìn thấu mọi sự dù là đêm đen tối như mực. Bàn tay chúng ta không nên nắm lại ném những 
hòn đá, nhưng hãy luôn mở rộng để chan hoà cảm thông và tha thứ. Cuộc đời Linh Mục là một chuỗi 
những hy sinh và chịu đựng. Cuộc sống tâm linh của tôi và bạn sẽ buồn biết bao nếu không còn bóng 
dáng người Linh Mục trong thế giới hôm nay. 

 

Xin gửi đến bạn “Lời Kinh Đêm Chiều Chủ Nhật của Một Linh Mục”, tác giả Michel Quoist để giúp ta 
suy nghĩ hiểu thêm về đời Linh Mục. 



“Chúa ơi, đêm nay con thấy rất cô đơn. 
Âm thanh từng chút một lịm tắt cuối phía giáo đuờng, 
Nguời ta buớc dần xa  
Và con đi về nhà, cô độc. 

Buớc con đi qua những nguời đang tản bộ trở về. 
Buớc con đi ngang qua rạp chiếu bóng đang nhả ra cả một đám đông. 
Buớc con đi ngay cạnh hàng hiên bán cà phê,  
nơi những nguời dạo chơi mỏi mệt  
đang cố kéo dài thêm niềm vui của một Chúa Nhật đuợc nghỉ ngơi. 
Con đụng phải bày trẻ thơ đang chơi đùa trên vỉa hè đuờng phố, 
Những đứa trẻ thơ, lạy Chúa, 
Con của những nguời khác, sẽ chẳng bao giờ là của con. 

Chúa ơi, này con đây, cô đơn. 
Niềm im lặng làm con bối rối 
Nỗi cô độc hành hạ thân con. 

…. 

Lạy Chúa, con 35 tuổi, 
Một thân xác giống như nguời khác, 
Đôi cánh tay sẵn sàng làm việc, 
Một trái tim dành để yêu thuong, 
Nhưng tất cả con đã hiến dâng cho Chúa. 
Đúng thật, dĩ nhiên là Chúa cần đến nó, 
Con đã cho Chúa hết cả, nhưng mà thật khó quá Chúa ơi, 
Thật khó khi cho đi tấm thân này; trong khi lại muốn trao nó cho nguời khác. 
Thật khó khi yêu thương mọi nguời mà không đòi hỏi đuợc ai.  
Thật khó khi nắm bắt một bàn tay mà không muốn giữ lại làm của riêng mình. 
Thật khó khi gợi hứng yêu thương, chỉ để hiến dâng yêu thương lên cho Chúa. 
Thật khó khi trở thành chẳng là gì hết cho chính bản thân mình  
để trở thành hết mọi sự cho những nguời khác. 
Thật khó khi giống như người khác, ở giữa nguời khác, trở thành nguời khác. 
Thật khó khi luôn luôn cho đi mà không cố nhận lại. 
Thật khó khi kiếm tìm nguời khác, còn chính mình thì lại quên đi. 
Thật khó khi khổ đau vì tội lỗi nguời khác,  
mà lại bó buộc phải nghe phải gánh lấy những tội lỗi này. 
Thật khó khi đuợc nghe kể những chuyện kín nhiệm mà lại không đuợc chia sẻ cho ai. 
Thật khó khi cưu mang những nguời khác mà không bao giờ,  
dù trong phút chốc, mong đuợc cưu mang. 
Thật khó khi nâng đỡ những người yếu đuối mà không bao giờ có thể tựa vào kẻ mạnh. 
Thật khó khi sống cô đơn, 
Cô đơn truớc mọi người,  
Cô đơn trước thế giới, 
Cô đơn trước nỗi khổ đau, cái chết, và tội lỗi. 

Này con, con chẳng cô độc đâu, 
Cha ở với con;  
Cha là con đó. 
Vì Cha cần một dụng cụ khác là con nguời  
để tiếp tục cuộc Nhập thể và Cứu độ của Cha. 
Từ thuở vinh hằng, Cha đã chọn con, 
Cha cần con đó. 

Cha cần đôi bàn tay con để tiếp tục chúc phúc, 
Cha cần đôi môi con để tiếp tục nói, 
Cha cần thân xác con để tiếp tục khổ đau, 
Cha cần trái tim con để tiếp tục yêu thương, 
Cha cần con để tiếp tục cứu độ. 
Này con, hãy ở cùng Cha. 

Này con đây, lạy Chúa, 



Này đây thân xác của con, 
Này đây trái tim con, 
Này đây linh hồn con. 
Xin cho con cao lớn đủ để vươn cùng thế giới, 
Mạnh mẽ đủ để mang đuợc cả trần gian, 
Thanh khiết đủ để ẵm bồng thế giới mà không muốn giữ lấy cho mình. 
Xin cho con trở thành nơi gặp gỡ, nhưng chỉ tạm thời, 
Thành một con đuờng nhưng không là ngõ cụt,  
bởi vì mọi sự đều quy tụ nơi đây, mọi sự thuộc về con người đều dẫn đưa tới Chúa. 

Lạy Chúa, đêm nay, khi vạn vật đều lặng lẽ  
và con cảm thấy nỗi niềm cô độc như một ngòi đốt sắc bén, 
Khi nguời ta nuốt lấy hồn con mà con cảm thấy không thể thỏa mãn nỗi đói khát của chúng, 
Khi cả thế giới đè nặng trên hai vai con bằng hết cả sức nặng của khốn khổ và tội lỗi,  
Con lặp lại với Chúa tiếng nói “xin vâng” của con, 
không phải trong tràng cuời nở rộ, nhưng chậm rãi, rõ ràng, khiêm hạ, 

Cô đơn, Chúa ơi, truớc mặt Chúa, 
Trong an bình của buổi chiều hôm”. 

                                                                                     
                        NGƯỜI TÔI TỚ VÔ DỤNG, Boston, 4.2012 (nhặt được trên internet) 
 

4.  danh sách 115 chủng sinh. 
 

STT TÊN THÁNH 

TÊN GỌI 

NĂM SINH NGUYÊN 
QUÁN 

CHỊU CHỨC HÔN PHỐI TỬ 

1  Jos. Đào Văn Anh 

Maria 

1951 Bùi Chu  02/02/1978 tại 
Tân Mai, Biên 

Hòa 

 

2  Jos. Đinh Văn Ân 

Đinh Trọng Luân 

12/8/1949 Bùi Chu 12/8/1980 tại 
Long Xuyên 

  

3  Pet. Lê Văn Cao 

Trần Hòa 

1951 Bùi Chu    

4  Pet. Chu Văn Châu 1951 Phát Diệm    

5  Pet. Nguyễn Văn 
Chơn 

Maria 

1948 Năng Gù, An  
giang 

 21/12/1971 

Năng gù, 

an giang 

 

6  Jos. Bùi Đình Chư 1951 Tân Lập,Thái 
Bình 

22/12/1980 

Long Xuyên 

  

7  Aug. Nguyễn Văn 
Cung 

Têrêxa 

1950 Thanh Hóa  

 

22/12/1990 

Kinh D1 

Long Xuyên 

 



8  Jos. Bùi Ngọc Đĩnh 

Maria Trần Thị 
Nguyệt 

1950 

1958 

Vạn Hoạch, 
Bùi Chu 

Kiên Giang 

 25/10/1992 

San Jose 

 

9  Jos. Tạ Viết Đĩnh 

Maria 

1948   20/12/1977 

Vũng Tàu 

 

10  Pet. Bùi Trung 
Đông 

Têrêxa Đoàn Thị 
Vi 

O5/10/1951 

 

24/5/1957 

Tiền Hải, 

Thái Bình 

Tiên Lãng, 
Hải Phòng 

 18/8/1987 

xứ Thanh Hải, 
Long Xuyên 

 

 

11  Jos. Nguyễn Văn 
Đồng 

Maria 

1950 Lạng Sơn    

12  Antôn Vũ Quý Gia 

Maria 

     

13  Gioan B. Vũ Văn 
Giao 

Maria 

     

14  Dom. Nguyễn Văn 
Hảo 

 

1949 Bùi Chu 07/8/1988 

Quebec Canada 

 

 

 

15  Phạm Hữu Hiền      

16  Raphael Nguyễn 
Xuân Hồ 

 

1951 Quảng Nạp 

Thái Bình 

15/9/1995 

Orange County 

USA 

  

17  Lê Ngọc Hồng 

Maria 

1949 Đất Hứa    

18  Dom. Ngô Quang 
Huy 

Maria 

     

19  Jos.Trương Trung 
Hưng 

 

22/8/1950     



20  Trần Văn Hương 

Maria Nguyễn Thị 
Ánh Hằng 

     

21  Pet. Nguyễn Văn 
Kế 

Maria 

     

22  Jos.Nguyễn Văn 
Khấn 

Terexa Trần Thị 
Yến 

    

     14/8/1978 

 

23  Nguyễn Văn Khiết 

Maria 

     

24  Pet.Nguyễn Tấn 
Khoa 

1951 Chợ Mới 

Angiang 

   

25  Trần Anh Kiệt 

Maria 

     

26  Trần Minh Khôi 

Maria 

     

27  Laur.Đặng Văn 
Linh 

Maria Nguyễn Thị 
Ry 

1951     

28  Nguyễn Văn Lịch 

Maria 

     

29  Nguyễn Văn Lớn 

Maria 

     

30  Alf.Nguyễn Công 
Minh 

 

     

31  Phạm Ngọc Minh 

Maria 

 

     



32  F.X.Nguyễn Văn 
Mơ 

Maria Đoàn Thị Mỹ 
Dung 

1949     

33  Jos.Nguyễn Tiến 
Mừng 

Maria 

     

34  Phạm Trung Ngân 

Maria 

     

35  Trần Ngọc Nghi 

Maria 

     

36  Phạm Khôi Nguyên 

Maria 

     

37  Pet.Vũ Văn Nhuần   13/8/1987   

38  Nguyễn Văn Phả 

Maria 

     

39  Tom.Dương Ngọc 
Phác 

Dương Bình Minh 

01/01/1951 Lê Xá 

Hưng Yên 

24/8/1990 

Oakland, CA,    
USA 

 

 

 

40  Jos.Nguyễn Văn 
Qui 

     

41  Đặng Thiên Quỳnh 

Maria 

     

42  Jos.Đặng Văn Rao      

43  Pet.Phan Đình Sơn      

44  Gioan Nguyễn 
Nhật Tân 

Maria 

     

45  Pet.Bùi Duy Tân 

 

  16/8/1989   



46  Phan Ngọc Thành 

Maria 

     

47  Jos.Nguyễn Đức 
Thắng 

Maria 

     

48  Pet.Vũ Thìn 

Maria Nguyễn Thị 
Cậy 

1952 Văn Hải 

Ninh Bình 

  02/12/ 

2011 

El Monte 

49  Jos.Nguyễn Anh 
Tinh 

Maria 

     

50  Jos.Vũ Trọng Tín 

La Kim Luân 

     

51  Nguyễn Thế Toàn 

Maria 

     

52  Nguyễn Văn Tố 

 

     

53  Joachim Nguyễn 
Văn Trúc 

Dao Kim 

     

54  Nguyễn Đức Trung 

Maria 

     

55  Tăng Văn Tú 

Maria 

 

     

56  Nguyễn Văn 
Tường 

Maria 

     

57  Jos.Đoàn Hữu 
Xuân 

 

     



58  Hier.Vũ Văn Bạch 

Maria 

     

59  Raphael Hoàng Bá 
Biến 

Hoàng Văn Tình 

Maria Nguyễn Thị 
Mai 

     

60  Phạm Ngọc Chỉnh 

Phạm Đình Chiến 

     

61  Phạm Đình Chung 

Maria 

     

62  Mai Hùng Dũng      

63  Võ Hiếu Dũng      

64  Jos.Bùi Văn Đang      

65  Jos.Phạm Văn Đào 

Maria 

     

66  Hoàng Văn Đinh 

Hoàng Thanh Liêm 

Maria 

     

67  Pet. Phan Thế Đức 

 

     

68  Nguyễn Văn Đức 

Maria 

       30/12/ 

2013 

xứ Thánh 
Gia,LX 

69  Tom.Nguyễn Văn 
Hà 

Maria 

     

70  Hứa Văn Hằng 

Maria 

     



71  Trương Hữu Hạnh 

Maria 

     

72  Jos.Vũ Văn Hiểu 

Maria 

     

73  Jos.Đỗ Kế Hoạch 

Maria 

     

74  Vũ Xuân Huyên      

75  Phaolo Trần Văn 
Khoa 

     

76  Nguyễn Văn Khôi 

Maria 

     

77  Nguyễn Thanh 
Long 

Maria 

     

78  Phạm Phúc Lộc 

Maria 

     

79  Nguyễn Hữu 
Luyện 

Maria 

     

80  Vũ Minh 

Maria 

     

81  Jos.Phạm Quốc Mỹ 

 

     

82  Nguyễn Văn Nghi      

83  Antôn Nguyễn Văn 
Nhân 

Anna Nguyễn Thị 
Ngãi 

    

     06/8/1977 

 

84  Jos.Phạm Văn 
Nhật 

Maria 

     



85  Nguyễn Văn Nhi 

Maria 

     

86  Nguyễn Văn Niên 

Maria 

     

87  Lê Hải Phong 

Maria 

     

88  Nguyễn Lam 
Phương 

Maria 

     

89  Pet.Vũ Hữu Quyền 

Maria 

     

90  Phạm Văn Quyết 

Maria 

     

91  Vũ Long Sang 

Maria 

     

92  Pet.Đỗ Văn Sắc 

Maria 

     

93  Hier.Vũ Văn Tác      

94  Dương Văn Tạo 

Maria 

     

95  Lén Văn Tâm 

Maria 

     

96  Nguyễn Văn Thái 

Maria 

     

97  Đoàn Hữu Thanh 

Maria 

     

98  Antôn Hoàng Phúc 
Thành 

Maria 

 

     



99  Jos.Nguyễn Hữu 
Thể 

Maria Nguyễn Thị 
Lập 

     

100  Hoàng Văn Thiên 

Maria 

     

101  Jos.Nguyễn Ngọc 
Thịnh 

Nguyễn Đức 
Thông 

Maria 

     

102  Pet.Phạm Văn 
Thoán 

Maria 

     

103  Bùi Văn Thông 

Maria 

     

104  Vũ Thành Thức 

Maria 

     

105  Jos.Vũ Văn Tiếp 

Maria 

     

106  Trần Viết Toan 

Trần Ngọc Huỳnh 

1949 Bùi Chu 1979 

Houston 

USA 

 2003 

Tân Sa 
Châu VN 

107  Pet.Phan Đình 
Toán 

Maria 

     

108  Jos.Phạm Thế 
Toàn 

Maria 

     

109  Trần Kim Trọng 

Maria 

 

     



110  Gioan Hồ Ngọc 
Trứ 

     

111  Pet.Đoàn Văn 
Tuân 

Maria 

     

112  Nguyễn Văn Tuyến 

Maria 

     

113 

 

Phạm Văn Viêm 

Maria 

     

114 

 

Đỗ Văn Viên 

Maria 

     

115 

 

Trần Văn Linh 

Maria 

 

     

 
 

 (theo Sổ Danh bạ) 
 


