
                          
VÀI DÒNG TIỂU SỬ LỚP  DONBOSCÔ  1963 

 
Ngày 15-06-1963, một trăm mười bốn chú nhóc tỳ tuổi từ 11 đến 14 từ khắp các vùng trong giáo 
phận non trẻ Long Xuyên và một vài nơi tận cao nguyên, miền Đông,  Saigon tấp tểnh khăn gói về 
thị xã Châu Đốc nhập khóa học đầu tiên tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng. Họ là những chủng sinh 
mới, may mắn vừa trúng tuyển từ khóa thi tuyển hơn 200 tuyển sinh được tổ chức tại đây vài tuần 
trước. Đây là những phần tử cốt yếu sau này liên kết lại thành lớp GIOAN DON BOSCO. Họ được hân 
hạnh trực tiếp hay gián tiếp góp phần khiêm tốn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo phận mới 
được thành lập và phục vụ Giáo Hội tại nhiều nơi khác trên thế giới trong suốt 51 năm qua. 
 

 
Ban Giám Đốc, giáo sư và chủng sinh TCV/ATP niên khóa 1963-1964 

 
 
Một trăm mười bốn tân chủng sinh được chia đều thành hai lớp: đệ Thất B1 và B2,mỗi lớp năm 
mươi bảy mạng, tu học chung với bốn lớp đàn anh đã vào học trước họ gồm lớp Đệ Tứ với mười anh 
(Phan chí Minh, Đinh văn Ban,Nguyễn đồng Chốn...), lớp Đệ Ngũ khoảng 40 anh (Lã ngọc Bích,Phạm 
văn Dũng...), lớp Đệ Lục với khoảng 30 anh (Trương phát Thành,Nguyễn văn Thắng...) và lớp Đệ 
Thất A với 40 anh (Phạm văn Điện, Hoàng văn Ngần...). Lớp Đệ Thất  B1 bầu anh Nguyễn văn Khấn 
và B2 bầu anh Vũ hữu Quyền làm trưởng lớp đầu tiên. Ban giám đốc và giáo sư niên khóa 63-64 
gồm: Cha Đặng công Hiến: giám đốc, cha Nguyễn quang Thản: phó giám đốc kiêm giám luật, Cha 
Bùi Tuần: linh hướng, cha Bùi đức Ngoạn: quản lý, cha Nguyễn toàn Thư: giám học, và các cha giáo: 
Đỗ xuân An, Nguyễn quốc Vận, Đỗ thanh Hà với sự cộng tác của 5 thầy giúp: Nguyễn đức Thịnh 
(hiệu đoàn), Nguyễn Lợi (văn phòng), Bùi trung Châu, Trương tiến Định, Phạm đức Huynh. Trực tiếp 
giảng dậy lớp: Cha Thản: La Tinh, Thầy Châu: Pháp Văn, Thầy Lợi: Việt Văn, Thầy Huynh: Giáo lý 
(lịch sử dân Thiên Chúa), Thầy Định: Toán, cha Hà: Anh Văn. Niên học kết thúc vào cuối tháng tư 
64. 



 
Lớp Đệ Thất B1 (1963-1964) 

 

 
Lớp Đệ Thất B2 (1963-1964) 



 
 
Sau những tháng hè, anh em trở về nhập niên học mới 1964-1965 với vài thay đổi :  

- Các anh lớp Đệ Tứ năm trước được gởi về Saigon học Đệ Tam còn lớp chủng sinh mới nhập 
niên khóa này học dưới Chủng Viện mới tại Long Xuyên. Như vậy tại Chủng Viện Châu Đốc chỉ 
còn bốn lớp là Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Đệ Lục và Đệ Thất A. Lớp Đệ Thất A này thành hình do sự sáp 
nhập hai lớp Đệ Thất B năm trước lại. Với một số khá lớn anh em rẽ trái chuyển hướng và 12 
anh (Nguyễn văn Lịch, Nguyễn văn Tố, Phạm ngọc Chỉnh, Phạm đình Chung, Mai hùng Dũng, 
Võ hiếu Dũng, Vũ xuân Huyên, Trần văn Khoa, Nguyễn thanh Long, Phạm phúc Lộc, Nguyễn 
văn Sắc và Lén văn Tâm) được bề trên sắp xếp  lại học với anh em 64. lớp Đệ Thất A còn 69 
mạng. 

- Ban giám đốc và giáo sư vẫn như cũ trừ 5 thầy giúp năm trước được thay bằng 4 thầy mới 
gồm: Đoàn thái Đức (hiệu đoàn), Nguyễn Minh Từ (văn phòng), Nguyễn văn Hoan và Nguyễn 
bá Tước. 

- Trực tiếp giảng dậy lớp cũng có thay đổi: Cha Hiến: Pháp Văn, cha Ngoạn: Toán- Lý Hoá, thầy 
Đức: Vạn Vật, Thầy Từ: Việt Văn, thầy Tước: Sử Địa, thầy Hoan: Giáo Lý, Công Dân Giáo Dục, 
Nhạc.  
 

-                                    
Donboscô năm đệ Thất A (1964-1965) 

 
 
Niên khóa 65-66 (Đệ Lục) anh em tựu trường về Chủng Viện Têrêxa mới xây xong tại thị xã Long 
Xuyên. Trường mới, ban gám đốc và giáo sư cũng có nhiều khuôn mặt mới, chỉ có chủng sinh thì 
toàn cũ với bốn lớp: Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ và Đệ Lục (lúc này đã có tên là Don Boscô).  Như thế 
đây là năm thứ 3 liên tiếp lớp Don Bosco làm em út chủng viện.  
Ban Giám đốc và giáo sư gồm: cha Đỗ xuân An: giám đốc, cha Hoàng khải Tiệp: phó giám đốc kiêm 
giám học, cha Bùi Tuần: linh hướng, cha Nguyễn quốc Vận: quản lý, cha Nguyễn toàn Thư: giám 
luật, và các cha giáo mới: Nguyễn ngọc Thử, Thân văn Vinh,  Nguyễn Tiến Dũng, Lê văn Quan và hai 
thầy giúp: Chu quang Tào (hiệu đoàn) và Chu văn Tần (văn phòng). Trực tiếp giảng dậy lớp: Cha 
Vinh: La Tinh và Anh Văn, Cha Tuần: Giáo lý, cha Thử: Pháp Văn, Cha Tiệp: Vạn Vật - Lý Hoá, Cha 
Tiến Dũng: Nhạc, Thầy Tào: Toán - Việt Văn, Thầy Tần: Sử Địa - Công Dân Giáo Dục. 



 
Niên khóa 1966-1967, lên Đệ Ngũ, Don Bosco còn lại 43 anh em. Lớp đàn em 64 từ Châu Đốc 
được chuyển về Long Xuyên học chung với các lớp từ niên khóa trước. Niên học này Chủng Viện 
Têrêxa có 5 lớp: Đệ Nhị, Tam, Tứ, Ngũ và Lục. Ban giáo sư có thêm cha Nguyễn văn Định mới chịu 
chức về làm giám luật thay cha Thư, và hai thầy giúp mới: Phan văn Lung (hiệu đoàn) và Nguyễn 
văn Đồng (văn phòng). Cha Thân văn Vinh rời khỏi Chủng viện.  Trực tiếp giảng dậy vẫn như năm 
trước trừ cha Vận: Anh văn, cha An: La Tinh, cha Thư: Pháp văn, Cha Định: sử địa, thầy Lung: toán, 
thầy Đồng: Việt văn. Lớp Đệ Nhị cũng thêm nhân số do một số anh từ Chủng viện Á Thánh Quý Cần 
Thơ qua học nhờ 
 

 
Donboscô năm Đệ Ngũ (1966-1967) 

 
Niên khóa 67-68, DonBosco lên Đệ Tứ. Chủng viện Têrêxa vẫn có 5 lớp nhưng là Đệ Nhất, Nhị, 
Tam, Tứ và Ngũ. Ban giám đốc và giáo sư có vài thay đổi: cha An về Châu Đốc thay cha Hiến làm 
giám đốc Chủng viện  Á Thánh Phụng, Cha Bùi Tuần lên làm giám đốc chủng viện Têrêxa, cha Tiệp: 
linh hướng, cha Quan: giám học, thêm các cha Nguyễn văn Việt, Nguyễn đình Hân, Henry Nerdeux 
và hai thầy Vũ thanh Lâm và Trần văn Kim. Sau khi khai giảng được vài tháng thì tăng cường thêm 
thầy Giang trung Thu. Trực tiếp giảng dậy lớp có vài thay đổi: cha Hân và cha Nerdeux: Pháp Văn, 
cha Việt: Công Dân, thầy Kim: La Tinh, thầy Lâm:Toán, thầy Thu: Việt Văn. 
 
Niên học 1968-1969: Đệ Tam. Ban giám đốc và giáo sư có vài thay đổi: cha Thư trở lại vai trò 
giám luật và cha Nguyễn sơn Miên từ Châu Đốc về Long Xuyên vừa làm Tuyên Úy quân đội vừa là 
cha giáo Chủng viện, cha Định: linh hướng và hai thầy giúp mới là Lê sơn Hà và Nguyễn Tiến.  Cha 
Tiến Dũng rời chủng viện về Saigon phụ trách thánh nhạc toàn quốc. Trực tiếp giảng dậy có vài thay 
đổi: cha Miên: Anh Văn, cha Vận: Toán, thầy Hà: Sử Địa, thầy Tiến: La Tinh, cha Định: Lý Hoá. 
 
Niên học 1969-1970: lớp Đệ Nhị. Ban giám đốc có vài thay đổi: cha Việt làm linh hướng 2, cha 
Nguyễn văn Hoan mới chịu chức về dạy Nhạc. Thầy giúp: Lại văn Khuyến và anh Đỗ văn Hiến (từ 
dòng Don Bosco chuyển qua LX) giúp thầy văn phòng trong việc “gia bưu” và đi chợ mua hàng cho 
các chú. Trực tiếp giảng dậy có vài thay đổi: Cha Quan: La Tinh, cha Hoan: Nhạc, cha Thử: Pháp 
Văn. Anh em chăm chỉ học để thi Tú Tài I vào cuối năm. Don Bosco là lớp cuối cùng được ban giám 
đốc quyết định vẫn học chương trình cổ ngữ La Tinh. Vì thế mà anh em đôi khi ngâm nga câu thơ 



của Tú Xương: “Các thầy đồ cổ đỗ mau đi”... Các anh Nguyễn văn Đồng, Nguyễn hữu Thế, Nguyễn 
đức Thông, Vũ quý Gia chuyển hướng trong năm này.  
 
Niên học cuối TCV : 1970-1971, Lớp Đệ Nhất. Cha Định nghỉ linh hướng, cha Việt thay thế. Cha 
Thư rời Chủng viện về coi xứ Kinh 8, cha Nguyễn hữu Tiến mới chịu chức về làm giám luật, Cha Đỗ 
thanh Hà du học từ Mỹ về tăng cường ban giáo sư. Hai thầy giúp: Đinh hữu Huynh và Nguyễn phúc 
Thăng. Trực tiếp giảng dậy có vài thay đổi: Cha Quan: Pháp Văn, cha Hà: La Tinh, cha Tuần: Triết 
(Tâm lý và Luận Lý Học), cha Việt: Đạo Đức Học. 
 
Sau 8 năm Tiểu Chủng Viện, lớp Don Bosco còn lại trên 30 mạng. Trước mặt là một quyết định quan 
trọng cho tương lai: tiếp tục thẳng bước lên trường lớn, hoặc quyết định dứt khoát rẽ trái vì cảm thấy 
không còn hợp với đời tu nữa hay cần thêm thời gian suy nghĩ qua việc xin đi giúp xứ hoặc đi nghỉ tự 
do. Các anh Phan thế Đức, Vũ văn Bạch và Phạm văn Nhật quyết định rẽ trái; các anh Lê văn Cao, 
Bùi trung Đông, Nguyễn văn Hảo, Phạm văn Đào, Phan đình Toán và Nguyễn văn Mơ xin đi giúp xứ, 
hoặc nghỉ tự do một năm; Phạm văn Thoán qua dòng Tận Hiến (IC); Vũ văn Nhuần nhập Khai Phá 
64. 
Dân số của lớp nguyên thủy còn lại 23 người, được bề trên tăng cường thêm 3 anh em mới nhập địa 
phận đã sau vài năm thử thách: Đỗ văn Hiến, Nguyễn văn Lượng và Mai đức Vượng. Hai anh Nguyễn 
tấn Khoa và Đinh trọng Luân được chọn về học tại Giáo Hoàng học viện Piô X  Đà-Lạt, còn lại 24 anh 
em được gởi về Đại Chủng Vi Thánh Giuse Saigon học hai năm triết học 71-72 và 72-73 gồm: Bùi 
đình Chư, Nguyễn văn Cung, Bùi văn Đang, Nguyễn văn Hà, Đỗ văn Hiến, Vũ văn Hiểu, Nguyễn xuân 
Hồ, Trương trung Hưng, Hoàng thanh Liêm, Đặng văn Linh, Nguyễn văn Lượng, Nguyễn tiến Mừng, 
Dương ngọc Phác, Nguyễn văn Quy, Đặng văn Rao, Phan đình Sơn, Vũ văn Tác, Bùi duy Tân, Hoàng 
phúc Thành, Nguyễn đức Thắng, Nguyễn văn Trúc, Hồ ngọc Trứ, Mai đức Vượng và Đoàn hữu Xuân. 
Sau vài tháng học, Nguyễn đức Thắng xin tạm ngưng để chuyển qua Địa phận Nha Trang còn 
Nguyễn xuân Hồ thì hết năm Triết 1 cũng tạm ngừng để theo học tại Văn Khoa. 

 

 



Don Bosco năm Triết nhất tại  ĐCV Thánh Giuse, Saigon (1971-1972). 

 
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon là một trong những Chủng Viện lâu đời của miền Nam và dù 
nằm giữa thủ đô hoa lệ, vẫn giữ một chương trình huấn luyện và tập tục khá cổ kính đã có từ xa 
xưa. Chương trìng học gồm 2 năm triết, 2 năm giúp xứ và 4 năm thần học. Về học năm triết nhất, 
anh em Don Bosco học chung với các anh em khác từ các địa phận Saigon, Xuân Lộc, Phú Cường, 
Nha Trang và vài tu hội như Nhà Chúa, Phú Quý, Chủng Viện Carôlô Tàu. Dù trên danh nghĩa là đi 
học nhờ, nhưng dân Long Xuyên lại đông nhất và có nhiều “ngón nghề” làm anh em từ các địa phận 
khác phải kiêng nể, đặc biệt là lãnh vực thánh ca. Ngoài các môn học chính để trở thành Linh Mục, 
sinh viên ĐCV còn được trau dồi thêm vài môn phụ nhưng cần thiết như Pháp Văn và Anh Văn. 
Thành phần ban giám đốc và giáo sư gồm: Cha Huỳnh ngọc Tiên: giám đốc, cha Nguyễn thành 
Thông: phó giám đốc khu thần học, cha Trần thái Hiệp phó gđ. khu triết. và các cha giáo sư: Thân 
văn Tường, Trần văn Huy, Nguyễn thượng Sơn, Nguyễn Chánh, Trần đức Huyên, Lê tấn Thành, Đinh 
Thực, Đông Anh, Trịnh hưng Kỷ, Nguyễn hảo Kỳ, Nguyễn văn Vi. Ngoài ra còn có một số giáo sư ở 
ngoài vào dạy như cha Trần văn Hiến Minh, cha Hồ văn Vui, cha Gautier, tướng Bùi đình Đạm và giáo 
sư Anh Tuấn. Trực tiếp giảng dậy lớp: cha Huyên: Tâm Lý, cha Thành: Luận Lý, cha Đinh Thực: Siêu 
Hình Học, cha Huy: Giáo Sử, cha Đông Anh: Cựu Ước, cha Kỷ: Tân Ước, cha Vi: Phụng Vụ, cha Hiệp: 
Công Đồng, cha Hiến Minh: Triết Đông, cha Vui và Ô. Đạm: Xã hội Học, gs. Anh Tuấn: Anh Văn và 
cha Gautier: Pháp Văn. 
 
Sau hai năm đèn sách, bước vào niên khóa 1973-1974, 22 con chim Don khăn gói về lại Long 
Xuyên nhận bài sai đến các xứ và các điểm truyền giáo được phân phối để thử sức. Và trước đó, một 
số anh em đi giúp sau khi mãn TCV cũng đã về nhập học với các lớp khác tại ĐCV nhà: gồm Lê văn 
Cao, Nguyễn văn Hảo, Phạm văn Đào nhập Khai Phá 64, Nguyễn xuân Hồ và Phan đình Toán nhập 
lớp Vô Nhiễm 65. Bùi trung Đông, Nguyễn văn Mơ và Nguyễn hữu Thể  quyết định quẹo trái sau một 
năm thử hay nghỉ tự do. 
 
Sau hai năm giúp xứ, các anh Hoàng thanh Liêm, Đặng văn Linh và Nguyễn tiến Mừng rẽ trái. Đàn 
chim Don rời tổ ấm Giuse Saigon đi giúp xứ hai năm trước giờ còn lại 19 mạng. Tưởng là sẽ được trở 
về số 6 Cường Để tiếp tục 4 năm thần học, nhưng biến cố 30 tháng 4 xảy ra làm đảo lộn mọi chương 
trình đã định. 
 
Chính quyền mới, luật lệ mới, chính sách mới mà theo đó, hầu hết Chủng Viện phải đóng cửa hay 
hoạt động rất hạn chế. Để sống còn, các địa phận rút chủng sinh của mình về địa phận nhà tự lo. Đp 
Long Xuyên có ba chủng viện. Những ngày đầu sau tháng Tư, cả 3 vội vã mở cửa coi như sinh hoạt 
bình thường, nhưng một thời gian ngắn sau thì được lệnh đóng cửa, chủng sinh tạm về nguyên 
quán. CV Châu Đốc bị mượn, Têrêxa Tác Ráng bị cưỡng chiếm, ĐCV Tôma Long Xuyên thì được nhẹ 
tay hơn. Lợi dụng thời gian đầu còn xin phép tạm trú được cho chủng sinh, các khóa học được liên 
tiếp tổ chức. Khóa đầu tiên bắt đầu ngày 20-05-75, tất cả đại chủng sinh của địa phận đang học dở 
dang từ Saigon, Đalat và CV nhà được gọi về ĐCV Tôma Long Xuyên để hoàn tất cấp tốc chương 
trình còn lại gồm lớp Gioan Vianney 61, lớp Phanxicô Xaviê 62, lớp Don Bosco 63, lớp Khai Phá 64, 
lớp Vô Nhiễm 65; riêng lớp Giuse 66 thì về học và lao động tại Viện Giáo Lý đài Đức Mẹ Tân Hiệp. 
Ban giám đốc và giáo sư: Cha Mai xuân Triết: giám đốc, cha Nguyễn thượng Uyển: phó gđ./giám 
luật, cha Nguyễn quốc Vận: quản lý, cha Đỗ xuân An: linh hướng, và các cha giáo sư Thân văn 
Tường, Nguyễn văn Chế, Nguyễn ngọc Thử, Phan văn Khả, Nguyễn văn Khấn, Đức cha Nguyễn khắc 
Ngữ và cha Trần xuân Tiếu. Chương trình học một năm trước kia được xếp gọn lại cho một khóa 4 
tháng. Sau khóa học đầu, lớp 61 mãn khóa và khóa 2, lớp 62 cũng hoàn tất chương trình. Họ được 
bố trí về các xứ, họ đạo hay giáo điểm để phục vụ và chờ ngày chịu chức. Sau khóa này, tình hình đã 



khá rõ và ổn, bề trên có chương trình dài hạn hơn: các lớp về học theo từng lớp một cho đỡ ồn ào và 
dễ lo ăn, lớp lớn học trước, khi xong đến lớp kế tiếp. Trong khi chờ học, anh em vẫn làm việc tại các 
xứ, họ đạo đã có hộ khẩu. Lớp Don Bosco là lớp đầu tiên học theo chương trình này. Nhân số gồm 
21 anh em còn lại được tăng cường thêm anh Phạm hồng Nhật từ lớp 62, hai anh Lê trọng Hải và Vũ 
đăng Trình đã học triết tại ĐCV Saigon và  bố Nguyễn hữu Liêm của dòng Thánh Gia. Tổng cộng 
quân số  là 24 nên có thời anh em đã tự nhận là “Nhị thập tứ hiếu”. Anh em khó mà quên được 
những giờ học hành vất vả chen kẽ những ngày lao động cắt lúa, kéo cá bì bõm trên Cần Xây. Cùng 
thời gian này, lớp 69 do cha Nguyễn hồng Nho hướng dẫn trọ trong CV hàng ngày ra học chương 
trình trung học bên ngoài, chiều về cũng cùng chung vai sát cánh lao động trồng rau với anh em 63. 
Hẳn nhiều người còn nhớ cái máy bơm nước đạp chân trứ danh BOTEXA do cha Nho và các em sáng 
chế đã giúp ích không ít trong việc bơm nước ao cá lên tưới rau. Nhờ thế mà số lượng rau quả tự 
trồng cấy không những đủ cho nhu cầu chủng viện mà còn dư bán ra chợ để “cải thiện” phần ăn cho 
các thầy. Thời gian này, anh em cũng được lệnh dọn dẹp hết khu nhà chính của Chủng Viện cho 
chính quyền “mượn tạm”. Bức tường ngăn cách được cấp tốc xây lên, CV giờ thu gọn lại trong khu 
trường tiểu học và tòa giám mục cũ. Trực tiếp giảng dậy trong suốt bốn khóa gồm cha Tường: Thần 
Học Tín Lý, cha Chế: Thần Học Luân Lý, cha Thử: Giáo Luật, Bí Tích Hôn Nhân, Giải Tội, Điều Răn 
Thứ 6 và 9, cha An: Cựu Ước, cha Khả: Tân Ước, Đức cha Ngữ: Giáo Phụ, cha Khấn: Phụng Vụ, 
Giảng Thuyết, cha Tiếu: Công Đồng, cha Triết: Tu Đức và Mục Vụ. Anh em miệt mài đèn sách và lao 
động đến tháng 7-1976 thì hoàn tất chương trình, được sai về các họ lẻ làm việc chờ được gọi tiến 
lên khi có điều kiện và hàng tháng khi cấm phòng tại giáo hạt sẽ nhận đề tài nghiên cứu hay bài tập. 
Hai anh Dương ngọc Phác và Đỗ văn Hiến tạm rẽ hướng để tìm tương lai. 
 
Tháng 9 năm 79, hai anh được may mắn tiến lên Bàn Thánh đầu tiên của lớp là Hồ ngọc Trứ và 
Đoàn hữu Xuân. Năm 80 đến lượt hai anh Đinh trọng Luân và Vũ đăng Trình. Rồi đến năm 81, cam 
go hơn, nhưng ba anh Bùi văn Đang, Phan đình Sơn, Vũ văn Tác cũng gia nhập được vào hàng Tư 
Tế. Sau đó là thời kỳ đen tối mù mịt nhất. Không ai còn nhắc đến chuyện chịu chức. Nhiều anh em 
đã nghĩ đến tìm tương lai ở chân trời khác. Ba anh Nguyễn văn Hà, Nguyễn văn Trúc và Hoàng phúc 
Thành rẽ ra biển (theo bước Vũ văn Nhuần, Nguyễn văn Hảo trước đó và Nguyễn xuân Hồ, Nguyễn 
đức Thắng sau này) rồi quẹo trái luôn thời gian này. Nhưng sau vài năm lăn lộn với đời, các anh 
Nhuần, Hảo, Trúc và Hồ tìm được lối quẹo phải trở lại. Nguyễn văn Cung và Vũ văn Hiểu là hai cánh 
chim cuối cùng rời đàn. Nhưng rồi tình hình thế giới biến chuyển, Việt Nam cũng dễ thở hơn và năm 
88 anh Trương trung Hưng được gọi lên Bàn Thánh mở đầu cho mùa chịu chức thời đổi mới. Năm 89 
các anh Nguyễn tấn Khoa, Nguyễn văn Lượng, Phạm hồng Nhật, Đặng văn Rao và Bùi duy Tân nối 
bước. Năm 90 hai anh Mai hùng Dũng và Trần văn Khoa , năm 91 hai anh Lê trọng Hải và Mai đức 
Vượng, năm 92 các anh Phạm đình Chiến, Nguyễn công Minh và Nguyễn văn Quy và cuối cùng anh 
Lê văn Cao cũng Dâng Lễ Đầu Mùa vào năm 93. Tại hải ngoại, dù phải thích nghi với đời sống mới 
nơi xứ lạ quê người, sau những tháng năm trả nợ đèn sách, áo cơm, anh Vũ xuân Huyên tiên phong 
tiến lên bàn thánh vào năm 85 bên trời Đức quốc. Bên xứ lạnh Canada, anh Vũ văn Nhuần năm 87 
và Nguyễn văn Hảo năm 88 cũng nhập hàng ngũ Linh Mục đời đời của Chúa. Bên Mỹ, anh Trần ngọc 
Huỳnh (Trần viết Toan), Dương bình Minh (Phác) năm 90, anh Nguyễn văn Trúc năm 93, Nguyễn 
xuân Hồ năm 95 và Đỗ văn Hiến năm 2000 cũng được đặt tay nhận chức LM. Như vậy tạ ơn Chúa, 
thời gian chờ đợi tuy lâu nhưng không quá bi đát đến nhiều chục năm để đến nỗi những anh kiên trì 
đến cùng thì trong thánh lễ mở tay cũng không phải vừa hân hoan vừa ngậm ngùi mà run run: “con 
lom khom bước lên bàn thờ Chúa” như nhiều trường hợp ngoài Bắc trước đó. Nếu coi chức LM là đích 
điểm và tổng dân số nguyên thủy của lớp là 114 cộng thêm 6 anh em gia nhập lớp muộn hơn, thì dù  
phải trải qua một thời kỳ cực kỳ khó khăn, số người đến đích là 29. Hai mươi chín linh mục từ 120 
chủng sinh là một tỷ lệ rất cao không dễ mấy lớp đạt được. Nếu những anh em được gọi đầu tiên 
đáng được chúc mừng thì những anh em tiến lên sau đáng được ngả mũ bái phục ở lòng kiên trì bền 
đỗ. Tất cả dù sớm dù muộn đều là niềm hãnh diện của lớp.  



 
Kể từ những ngày đầu tiên anh em ngồi chung lớp vào năm 1963 đến nay đã tròn 51 năm. Năm 
mươi mốt năm là một khoảng thời gian dài dù là cho một cá nhân hay một tập thể. Năm mươi mốt 
năm với biết bao biến cố đã làm 120 con người có một thời chung phòng chung lớp phải tản mác 
khắp nơi. Số lớn nhất vẫn còn ở trong nước nhưng nhiều người vẫn chưa liên lạc được. Tại Hải ngoại 
hiện giờ 3 anh đang sinh sống tại Úc: Nguyễn văn Mơ, Phạm văn Nhật và Phan đình Toán. Còn 
Nguyễn văn Hảo, Vũ văn Nhuần,  Phạm khôi Nguyên và Phạm thế Toàn định cư tại Canada. Bên Mỹ 
thì nhiều hơn: Xuân Nguyên (Nguyễn xuân Hồ), Vũ văn Tiếp, Dương ngọc Phác, Vũ văn Giao, Bùi 
ngọc Đĩnh, Trần văn Hương, Đặng văn Linh, Nguyễn đức Thắng, Nguyễn văn Hà, Hoàng phúc Thành, 
Nguyễn văn Tuyến, Phạm văn Đào, Nguyễn văn Trúc, Đỗ văn Hiến, Phạm văn Thoán, Phan ngọc 
Thành và Tạ viết Đĩnh. Năm mươi mốt năm dài khắc nghiệt cũng đã làm 22 anh em đuối sức rã rời 
mà vĩnh viễn nằm xuống gồm: Nguyễn văn Chơn, Lê ngọc Hồng, Nguyễn văn Lớn, Nguyễn anh Tinh, 
Nguyễn văn Tố, Nguyễn văn Tường, Hoàng thanh Liêm, Phan thế Đức, Vũ xuân Huyên, Nguyễn 
thanh Long, Phạm phúc Lộc, Phạm quốc Mỹ, Vũ hữu Quyền, Dương văn Tạo, Lén văn Tâm, Nguyễn 
đức Thông, Trần viết Toan (Huỳnh), Vũ đăng Trình, Vũ Thìn, Nguyễn văn Kế, Nguyễn văn Niên và 
Nguyễn văn Đức. Năm mươi mốt năm cũng là thời gian quá dài để nhiều ân sư của lớp đã vĩnh biệt 
học trò như ĐC Micae Nguyễn khắc Ngữ, cha giám đốc Đaminh Đặng công Hiến, cha phó giám đốc 
Đaminh Nguyễn quang Thản, cha giám học Giuse Nguyễn toàn Thư, cha quản lý Giuse Nguyễn quốc 
Vận và Micae Bùi đức Ngoạn, các cha giáo: Phanxicô Xaviê Hoàng khải Tiệp, Antôn Nguyễn tiến 
Dũng, Antôn Nguyễn đình Hân, Phaolô Nguyễn ngọc Thử, Phêrô Phan văn Khả, Augustinô Nguyễn 
văn Chế, Giuse Thân văn Tường, Giuse Nguyễn văn Khấn, Phêrô Chu quang Tào, Phanxicô Xaviê 
Nguyễn thượng Uyển, các thày Giuse Phạm đức Huynh, Đinh hữu Huynh và Nguyễn văn Đồng. Ngoài 
ra còn một số lương sư mà một số anh em đã được thụ giáo trong hai năm ở ĐCV Thánh Giuse 
Saigon cũng đã về thế giới bên kia như Cha Bề Trên Huỳnh ngọc Tiên, cha PGĐ Nguyễn thành Thông 
và Trần thái Hiệp, các cha giáo Hồ văn Vui, Trần văn Hiến Minh, Nguyễn văn Vi, Đông Anh, Trịnh 
Hưng Kỷ, Trần văn Huy, Trần đức Huyên, Gautier và ông Bùi đình Đạm.  
 
Hôm nay nhìn lại quãng đời đã qua, sau 51 năm chung lớp và hơn 60 năm cuộc đời,  khi xưa chắc ít 
ai đoán được đời mình giờ sẽ như thế này. Nhưng chắc chắn một điều dù đã đạt đích thành Linh Mục 
đời đời theo phẩm hàm Melkisêđê hay làm bố bày trẻ trọn kiếp, dù cuộc sống sung túc thảnh thơi 
hay eo hẹp thanh bần, dù ở bậc thang cao hay thấp trong xã hội, dù còn trong nước hay đang phiêu 
bạt nơi xứ người, dù cuộc đời nhiều lận đận hay may mắn trải đầy hoa hồng, dù còn khỏe mạnh 
cường tráng hay đã hom hem bệnh tật, dù còn sống hay đã về thế giới bên kia, thì mọi phần tử 
trong gia đình DON BOSCO đều cảm thấy rõ bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình. Quả 
đúng là “Chúa dắt dìu con đi“. DON BOSCO Xin cảm tạ tình thương Chúa đến muôn đời. Cảm tạ vì đã 
được những lương sư tận tụy dạy dỗ bằng cả tài năng và gương sáng; cảm tạ vì 29 hoa trái LM đã 
trổ sinh từ cây DON BOSCO khiêm tốn dù trong hoàn cảnh dẫy đầy thử thách khó khăn; cảm tạ vì 
những gia đình đầm ấm yêu thương của những con chim DON đã rẽ đàn; cảm tạ vì 22 cánh chim đã 
an nghỉ trong ơn nghĩa Chúa; và nhất là cảm tạ vì vào đoạn cuối cuộc đời, khi đã mỏi cánh chùn 
chân, đàn chim DON đã có cơ hội tụ lại bên nhau trong tình nghĩa huynh đệ gắn bó. 
 
Hải ngoại Tháng 9-2014 
Hoàng phúc Thành      
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