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Những Chuyến Đi... Tìm Tự Do 

rong lịch sử Việt Nam, 1945 là một cái 

mốc lớn, cái mốc rất quan trọng. Ngày 

mồng 9 tháng 3 năm 1945, sau cuộc đột 

kích chớp nhoáng, rất thần kỳ, Nhật đã đảo 

chính Pháp tại Việt Nam, để cho ra mắt tổ 

chức "Đại Đông Nam Á", liên kết các nước 

Đông Nam Á Châu chống Pháp và đồng minh 

Âu Châu. Nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình rất vui mừng hưởng ứng. 

Nhưng mấy tháng sau chúng tôi lại được 

chứng kiến cuộc bỏ bom nhà máy Trường Thi, 

cạnh thành phố Vinh, mở đầu cuộc chiến 

chống Nhật, do Mỹ và Đồng Minh chủ trương. 

Sau đó là hai quả bom nguyên tử được thả 

xuống Hiroshima và Okinawa, dẫn đến việc 

Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt Thế Chiến II. 

Việt Nam bỗng nhiên có Ngày Lễ Độc Lập 

2/9/1945, do Việt Minh tổ chức. Sau bao nhiêu 

năm khát khao độc lập, chấm dứt nền đô hộ 

Pháp, toàn dân Việt Nam vui mừng hưởng 

ứng: Việt Minh (Việt Nam Độc Lập Đồng 

Minh Hội) vội vàng giới thiệu Hồ Chí Minh 

Chủ Tịch toàn quốc, với một chính phủ hoàn 

toàn mới lạ. Có vẻ như liên minh nhiều tổ 

chức yêu nước. Sau đó là Lễ Độc Lập tại các 

Tỉnh, nói được là do toàn dân hưởng ứng. 

Thành phố Vinh treo lên trước nhà thờ Cầu 

Rầm một lá cờ đỏ sao vàng lớn nhất, che phủ 

từ trên tháp cao đến tận nền nhà thờ. Có cả 

đoàn chủng sinh và một số linh mục mặc áo 

chùng thâm tới tham dự, để chứng tỏ sự đoàn 

kết toàn dân, và chính quyền Việt Minh có vẻ 

rất tôn trọng tôn giáo. 

Tiếp theo là một tin lớn: Hoàng đế Bảo Đại 

thoái vị, nhường quyền cho chính phủ Việt 

Minh, với một lời tuyên bố rất thời danh và 

đáng khâm phục: "Thà làm dân một nước độc 

lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ!" Đáp lại 

thiện chí của cựu hoàng, Hồ chủ tịch cử phái 

đoàn vào Huế nhận kiếm ngọc ấn vàng, tặng 

huy hiệu công dân danh dự số một, và mời 

công dân Vĩnh Thụy ra Hà Nội làm cố vấn tối 

cao. 

Sau đó là cuộc vận động toàn dân gia nhập các 

đoàn thể cứu quốc: "Thiếu hhi cứu quốc, 

Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ 

lão cứu quốc v.v. Tất cả là một mặt trận, và 

mặt trận là tất cả nhân dân!" "Nhân dân toàn 

khối đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo anh 

minh của Hồ chủ tịch!" 

Tiếp đó là Tuần Lễ Vàng. Hồ chủ tịch kêu gọi 

mọi người dân rộng tay đóng góp cho việc xây 

dựng một nước Việt Nam Độc Lập, và cán bộ 

cứu quốc đứng lên khắp nơi, về mọi làng xóm, 

có khi tới thăm từng nhà, nhất là những gia 

đình khá giả, để tất cả nhân dân cùng tích cực 

đóng góp cho Việt Nam Độc Lập. Kết quả là 

Việt Minh đã thu được một số vàng kếch xù để 

xây dựng chính quyền, và bộ đội nhân dân do 

Hồ chủ tịch lãnh đạo. 

Rồi đến Bầu Cử Toàn Quốc. Đây là chuyện 

mới lạ đối với người dân thời đó. Vì qua bao 

nhiêu thế kỷ chỉ biết chế độ vua quan của nền 

quân chủ truyền sang từ Trung quốc, và thêm 

60 năm dưới quyền bảo hộ của Pháp. Hơn nữa, 

về luân lý và công dân học, thì hầu hết là dựa 

vào Khổng học của trung quốc: Vua quan là 

"phụ mẫu chi dân", người dân chỉ biết tuân 

phục và trung thành với các ngài, theo gương 

cha mẹ, ông bà, tổ tiên... tự ngàn đời để lại! 

Đa số người dân sống theo truyền thống đang 

bỡ ngỡ trước một cuộc bầu cử vĩ đại, mới lạ - 

"Không sao đâu, xin đồng bào yên tâm!" Cán 

bộ cứu quốc lên tiếng trấn an, và đưa ra ở mỗi 

tỉnh một danh sách ứng cử viên, do những 

người yêu nước đề ra, trong đó có tên những 

đồng chí của Hồ chủ tịch, những người đã 

tham gia mặt trận cứu quốc, những vị thức giả 

T 
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đã góp phần tranh đấu để giành độc lập, rồi 

thêm vào một vài vị, kể cả Phật giáo, Công 

giáo v.v., do mặt trận cứu quốc giới thiệu v.v. 

Có nơi còn gộp tên các ứng viên cứu quốc 

bằng thơ lục bát, cho đám bình dân học thuộc 

lòng, để khi vào phòng phiếu thì đọc lên, rồi 

có cán bộ ghi dùm vào lá phiếu! 

Tất cả những hiện tượng này chứng tỏ mưu trí 

cao thâm và biệt tài vận động tuyên truyền của 

Việt Minh... Nhưng dân chúng, nhất là vùng 

Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn thầm thì hỏi nhau: 

Hồ Chí Minh là ai? Mặt Trận Việt Minh từ đâu 

ra? Phải chăng là "ruột đỏ vỏ xanh?" Cuối 

cùng, tuần báo Đa Minh đã mạnh dạn đăng lên 

trang bìa một tít lớn: Chính phủ là Cộng sản? 

Cũng vào dịp đó, Cha Lê Hữu Từ, dòng Châu 

Sơn, được Tòa Thánh Rôma đặc cử làm Giám 

mục Địa phận Phát Diệm. Hồ chủ tịch vội vã 

gửi phái đoàn vào dự lễ, và mời ngài làm cố 

vấn chính phủ. Nhưng cũng trong dịp đó, các 

đại diện các địa phận có một buổi họp đặc biệt 

để bàn về nhiệm vụ người Công giáo với tình 

hình đất nước. Kết quả là quyết định thành lập 

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam để thi hành 

hai nhiệm vụ cao cả: Phụng sự Thiên Chúa và 

Phục vụ Tổ quốc. 

Sau đó, Địa phận Vinh đã nhanh chóng thành 

lập Liên đoàn Địa phận và tất cả các xứ. Nhờ 

một số cán bộ trẻ trung, tích cực và Cha Tuyên 

úy Trương văn Liệu, vị mục tử đầy Thần Khí, 

với khẩu hiệu: "Sáng Suốt, Sốt Sắng, Sẵn 

Sàng", toàn khối Công giáo Nghệ-Tĩnh-Bình 

đã sống đạo một thời vui vẻ, hăng hái và nhất 

trí. 

Phía chính quyền cũng dần dà thay đổi thái độ, 

và tăng cường hoạt động, bằng cách tổ chức 

học tập, cải tạo, đề ra nhiệm vụ dân công, 

đóng thuế... Dưới chiêu bài kháng chiến chống 

ngoại xâm, họ tăng cường việc kiểm soát giao 

thông, vận tải, phát triển guồng máy công an, 

cả nổi, cả chìm, huấn luyện trẻ em cộng tác 

với an ninh v.v Rồi đến thuế nông nghiệp, qui 

định thành phần xã hội, giảm tô, giảm tức, Tòa 

án nhân dân với nhiệm vụ dẹp phản động v.v. 

Và kinh hoàng nhất là vụ Đấu Đòn năm 1952, 

như một bước tiến mở đầu cho cuộc Cải Cách 

Ruộng Đất. Riêng về Địa phận Vinh thì có 

cuộc Di tản Tòa Giám mục và Ban Giám đốc 

Đại và Tiểu Chủng viện Vinh, từ 17/1 đến 

17/8/1954. 

Trước đó, đã hơn một lần tôi cố gằng bàn hỏi 

với một vài người bạn tâm phúc, rồi đi về phía 

bờ biển để tìm cách thoát thân khỏi vùng Việt 

Minh, nhưng đều gặp thất bại. Tệ hơn nữa, 

một lần tôi đã bị bắt vì tội tình nghi "dinh tế", 

bị giam giữ để điều tra xét xử... Với cảm tưởng 

đời sống tôi đã tận số, tôi chỉ biết lần hạt, cầu 

nguyện. 

Kết quả ngạc nhiên: sau 10 ngày biệt giam và 

xét hỏi, tôi được trả tự do, với một bài học 

thấm thía: tất cả mưu trí, tinh khôn của người 

trần thế đều vô hiệu! Tôi chỉ biết chạy đến với 

Chúa từ nhân với tất cả tin tưởng, phó thác. 

Rồi lại một ngạc nhiên khác: với sự giúp đỡ 

của một anh công an xã hội, xin được giấy giới 

thiệu của một xã, huyện rồi lên tỉnh xin được 

thông hành đi Thanh Hóa buôn bán làm ăn... 

Nhưng bằng phương tiện gì? Phương pháp độc 

nhất là đi bộ thôi!... 

Với bộ đồ nâu và một xắc vai nhẹ gọn, chân đi 

dép lốp, tôi đã xuất phát từ Cầu Giát, Nghệ 

An, lúc 3 giờ sáng, ôm ấp trong lòng chỉ có hai 

chữ tín thác... Một mình một thân cuốc bộ trên 

quốc lộ số 1... Đến lúc tảng sáng, thấy được 

mặt người thì... xoạt, xoạt, một chiếc xe đạp 

xoạt qua tôi, cùng đi về hướng Bắc, làm tôi 

giật mình rồi nghe như có ai gọi tên tôi! Tôi 

bắt đầu lo sợ... Chiếc xe đạp vừa qua tôi một 

quãng thì quay lại phía tôi, giơ cao tay như 

muốn chặn tôi lại!... Thì ra là Nguyễn đăng 

Khoa, một bạn chủng sinh, đã từng học với tôi 

ở chủng viện Vinh. Anh ta che miệng, hạ 

giọng và vừa nhỏ nhẹ hỏi tôi vừa làm dấu tay: 
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"Anh đi ra... (tay chỉ về phương Bắc) phải 

không?" Tôi chỉ gật đầu... 

Chỉ vào người thanh niên vừa quay xe đạp lại 

chỗ tôi đứng, anh nói tiếp: "Đây là người bạn 

thân đã chở tôi đi, nếu anh muốn thì lên xe, ta 

cùng đi". Tôi trố mắt nhìn hai người...thì anh 

bạn đã kéo tôi lại và hốt tôi leo lên guidon xe 

đạp, và anh nhẩy lên ngồi trên thân xe, sát 

lưng tôi, và người thanh niên bắt đầu đạp xe 

đi... Thế là ba người trên một chiếc xe đạp từ 

từ tiến lên theo hướng Bắc. Cho đến xế chiều 

thì đến Thanh Hóa, và chạy thẳng vào một nhà 

Dòng xin trú ngụ. Đó là nơi tôi dự định gặp 

một linh mục để xin hướng dẫn cách thức ra 

vùng tự do, như ngài đã từng ra vào đôi ba lần. 

Thật không may, nhà Dòng cho biết "chuyến 

này ngài đi vào tháng rồi chưa về!" 

Tối hôm ấy, ông bạn chủng sinh quyết định ở 

lại Thanh Hóa để xếp đặt công việc, còn người 

bạn đạp xe thì sẵn sàng chở tôi đi Nam Định, 

rồi trực chỉ Hà Nội... Cuối cùng tôi đã tới đích 

là Dòng Chúa Cứu Thế ở Đền Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp Thái Hà Ấp để xin trú ẩn, và dò hỏi 

về con đường đi Hải Phòng. Sau một tuần lễ 

quan sát ở nhà ga xe lửa Hà Nội, tôi đã nhờ 

được một hành khách phúc hậu mua vé dùm, 

và thừa cơ vắng mặt công an ở cửa chính ra 

sân tầu, tôi đã lên xe lửa trực chỉ Hải Phòng là 

nơi thuộc quyền chính phủ quốc gia trong thời 

hạn cuối cùng. 

Lọt bến tự do là nỗi vui mừng khôn tả, như 

người chết sống lại, tôi cảm nghiệm rõ ràng 

một bài học thực sự và thấm thía hơn nữa, đó 

là tất cả mưu trí và cố gắng của người trần thế 

đều là vô hiệu. Chỉ khi nào có bàn tay thần lực 

của Chúa tình thương dẫn dắt, nâng đỡ mới 

mong kết quả. Lạy Chúa, con xin ghi lòng tạc 

dạ để cảm tạ Chúa suốt đời.  

Bước Vào Thế Giới Tự Do 

Sau một hành trình cam go thử thách..., và nhờ 

sự an bài của Chúa quyền năng và từ bi nhân 

hậu, tôi đã thoát được cảnh sống khắt khe dưới 

bàn tay sắt của Việt Minh cộng sản, để tới 

được Hải Phòng là ngưỡng cửa của thế giới tự 

do. 

Được ban di cư tiếp đón, giúp đỡ, lại gặp được 

7 anh em chủng sinh Vinh và 2 cán bộ Liên 

đoàn Công giáo Vinh, chúng tôi hợp lại thành 

một gia đình vào trú ngụ tại Trại Chùa (Camp 

Pagoda) Hải Phòng là nơi đã có hàng ngàn 

người đang chờ đợi phương tiện đi vào Miền 

Nam tự do. 

Sau một tuần lễ nằm lều chuẩn bị, chúng tôi 

được đặc ân bay vào Sài Gòn để tìm cơ hội 

định cư. Sau vài ngày liên lạc được với trụ sở 

của các cha Vinh di cư, nhóm chủng sinh 

chúng tôi từ giã lều trại, lên ở chung với các 

cha già và Cha Trương Cao Khẩn là Cha 

Chính của Giáo phận Vinh di cư. 

Công việc đầu tiên chúng tôi vui mừng tham 

gia là đi đón tiếp những đoàn người di cư từ 

miền Bắc vào Nam, tại bến cảng Sài Gòn, 

hoặc sân bay Tân Sơn Nhất. Việc thứ hai là 

phụ giúp Cha Nguyễn Viết Cư tổ chức mấy 

lớp bổ túc, giúp anh em chủng sinh mới di cư 

vào Sài Gòn chuẩn bị gia nhập vào hệ thống 

giáo dục tân tiến của thế giới tự do. Đồng thời 

chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức và lo liệu 

mọi sự để tiếp tục việc tu học đã bị dang dở từ 

ngoài Bắc, và cùng lúc góp phần vào việc giúp 

định cư một số đồng hương mới di cư vào 

Nam. 

Mùa Xuân năm 1956, thày Cao Viết Chỉnh và 

tôi được Bề trên Địa phận Vinh gửi đi du học 

Hoa Kỳ, nhưng phải chuẩn bị giấy tờ và chờ 

thông hành cho đến cuối Thu 1956 mới được 

dứt khoát rũ áo lên đường. 

Cuộc Đời Du Học 

Một ngày cuối tháng mười 1956, thày Cao 

Viết Chỉnh và tôi được một số bà con, bạn hữu 

và các Xơ Mến Thánh Giá Gò Vấp Sài Gòn 
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tiễn đưa lên sân bay Tân Sơn Nhất để lên 

đường du học. 

Sau mấy tiếng đồng hồ nghỉ chân ở Manila Phi 

Luật Tân, máy bay đưa chúng tôi đến San 

Francisco. Ở đây, người tiếp đón chúng tôi là 

ông Hai, một người Minh Hương, nói được cả 

tiếng Tầu, tiếng Việt và tiếng Anh. Vỏn vẹn 

trong ba ngày, ông Hai đã tận tình hướng dẫn 

và giúp đỡ chúng tôi đi xem thành phố, và gặp 

thăm mấy kiều bào Việt Nam, như Bà Hồ, 

người Việt lớn tuổi nhất tại Mỹ lúc bấy giờ, và 

anh Peter Nghiêm v.v. 

Sau đó, chúng tôi lấy xe lửa tốc hành: Thày 

Chỉnh đi Oregon, nhập học chủng viện Saint 

Benedictin, còn tôi trực chỉ Chicago, Illinois, 

nơi đó tôi được gặp Cha Emmanuel Jacques, 

vị phụ trách chương trình học bổng giúp sinh 

viên Việt Nam, Cha Vũ Viết Hiền đương kim 

tuyên úy sinh viên Việt Nam, và một số sinh 

viên, như anh Ngô Khôn Đình, Võ Giáo Huấn. 

Vị chậm được thông hành nên cuối tháng 10 

năm 1956 tôi mới tới Mỹ, trong khi trường Mt 

St Mary's ở Cincinnati, Ohio, nơi nhận tôi tới 

học đã khai giảng từ đầu tháng chín! Vì thế 

nhà trường đã buộc tôi phải chờ sang năm học 

sau mới vào trường được. 

Thật may mắn, Cha Jacques đã xin cho tôi 

nhập học tạm thời tại St Procopius College của 

Dòng Benedictin tại Lisle Illinois. Nhờ đó tôi 

được chuẩn bị thêm về Anh văn và bắt đầu làm 

quen với đời sống và lối học của Mỹ thêm một 

học kỳ. Sau đó, một giáo sư ở Procopius lại 

xin cho tôi một học bổng để dự khóa hè 1957 

tại Đại học Notre Dame, Indiana. 

Lại một lần nữa tôi thấy rõ bàn tay quan phòng 

của Chúa từ bi nhân hậu khuyến khích tôi luôn 

luôn cố gắng, kiên nhẫn chấp hành ý Chúa. 

Thế rồi tháng 9 năm 1957, tôi đã tới Chủng 

viện St Mary's ở Cincinnati, Ohio, để tiếp tục 

đời tu học suốt 4 năm. Việc học xuôi chảy là 

do Chúa Thánh Linh hướng dẫn, và thày 

thương bạn mến. Mấy kỳ hè tôi được bạn giới 

thiệu tới ở và cắt cỏ cho Dòng Bác Ái Thánh 

Giuse ở Cincinnati, không xa Chủng viện St 

Mary's. Chúa Tình Thương đã nâng đỡ dìu dắt 

tôi từng ngày cho đến năm 1960 thì tôi được 

thụ phong phụ-phó tế (subdeacon) và phó tế 

(deacon). Mùa hè năm đó tôi cũng được giới 

thiệu về Đại học Công giáo Washington, D.C. 

dự một khóa về giảng thuyết Lời Chúa rất hiệu 

quả. 

Thế là bàn tay thần lực của Chúa Tình Thương 

lại đến nâng đỡ tôi thêm một bước chuẩn bị rất 

đắc lực trước khi hoàn thành nhiệm vụ học tập 

và tu đức, để đến cuối năm học 1960-1961 thì 

tôi được gọi lên làm linh mục của Chúa. 

Vào thời đó vấn đề đi lại giữa Việt Nam và 

Hoa Kỳ rất khó khăn, đắt đỏ nên việc mời đại 

diện gia đình sang Mỹ dự lễ phong chức là 

một việc không tưởng. Nhưng Chúa quan 

phòng lại ban cho tôi những món quà vô giá: 

gia đình bà Mary Aufdemkamp sẵn lòng bảo 

trợ ngày phong chức và lễ mở tay của tôi (27-5 

và 28-5/1961). Đồng thời  có được 4 sinh viên 

(Ngô Khôn Đình, Ngô Đình Tuấn, Võ Giáo 

Huấn và Nguyễn Thăng Long) tới Cincinnati 

dự lễ mừng cho tôi. 

Việc đó khiến tôi cảm nghiệm sâu xa hơn và 

quyết tâm đáp ứng tình thương vô biên của 

Chúa từ nhân, bằng cách tận hiến cho đời mục 

vụ với khẩu hiệu Omnia Omnibus - Tất cả cho 

mọi người. 

Đời Sống Linh Mục 

Nói về đời sống linh mục, một cách vắn tắt, tôi 

có thể chia ra làm 3 thời kỳ: 

1- Vừa làm vừa học (1961-1973) 

Sau khi thụ phong linh mục, tôi về Jamaica 

NY. Xin được ở Nhà xứ Đức Mẹ Dâng Mình 

(Presentation of Mary), vừa giúp mục vụ vừa 
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đi học ở St John's University gần đó. Vì được 

cử làm tuyên úy sinh viên, và phụ trách việc 

giảng quyên để giúp các Địa phận ở Việt Nam, 

tôi phải xếp đặt để liên lạc, thăm viếng và giúp 

tổ chức và tới họp hai đại hội với sinh viên 

Việt Nam. Đồng thời phải xếp đặt việc xin tới 

giảng ở một số nhà thờ trong nước Mỹ để lạc 

quyên giúp đỡ Trung Tâm Công Giáo Sài Gòn. 

2- Vừa dạy học vừa mục vụ (1973-2007) 

Sau khi đi học thêm và khảo nghiệm tại Anh 

và Pháp, tôi trở về Mineola, Long Island, NY, 

tham gia mục vụ phó xứ Corpus Chriti toàn 

thời và dạy học bán thời tại Don Bosco 

College, New Jersey và St. John's ở Jamaica 

NY, từ 1973 đến 1981. Sau đó xuống 

Baltimore dạy học toàn thời và mục vụ bán 

thời cho các cộng đoàn Việt Nam chung 

quanh. 

Từ 1983, tôi được Dòng Ngôi Lời mời về giúp 

Chủng viện Ngôi Lời ở Epworth, Iowa toàn 

thời, rồi đi giúp mục vụ bán thời cho các cộng 

đoàn chung quanh, cho đến năm 1991 thì rời 

Iowa về giúp Chủng viện St John's ở 

Camarillo, CA. Từ 2004 đến 2007, tôi đi giúp 

mục vụ toàn thời cho Địa phận Los Angeles, 

cho đến lúc nghỉ hưu. 

3- Thời kỳ nghỉ hưu và viếng thăm, giúp đỡ 

quê hương Việt Nam (2007- hiện tại) 

Hiện nay (2021) là thời kỳ cuối cùng: chuẩn bị 

trở về quê hương vĩnh cửu với Chúa từ bi nhân 

hậu. 

 Những cảm Nghĩ Chân Thành 

Nhìn lại quãng đời thơ ấu, thiếu niên... tôi thấy 

rõ ràng Chúa đã cho tôi được bao bọc và dẫn 

dắt qua tình thương đậm đà của cha mẹ, anh 

chị và các thày cô dạy dỗ... 

Từ lúc dâng mình vào chủng viện năm 1942, 

tôi cũng thấy rõ Chúa từ nhân đã đổ tràn đầy 

ơn thiêng giúp tôi học tập và tu đức cho đến 

ngày nay. 

Rõ ràng nhất là chuyến đi êm xuôi lạ lùng từ 

vùng Việt Minh cộng sản đến vùng tự do, sau 

khi đã cố gắng thử các mưu lược tính toán của 

người trần thế nhưng đều thất bại thê thảm. 

Rồi đặc ân xuất ngoại, tu học ở nước ngoài, 

cho đến lúc được Chúa gọi lên làm linh mục 

của Chúa, để đem tình thương vô hạn của 

Chúa đến cho mọi người, và dẫn đưa mọi 

người về với Chúa từ nhân, đã cho tôi thấy rõ 

Chúa thương tôi quá sự mong chờ và sức 

tưởng tượng của tôi. 

Sáu mươi năm linh mục đã ghi khắc vào tâm 

tư xương cốt của tôi một cảm nghiệm sâu xa 

không cách nào diễn tả nổi. Với tất cả lòng 

thành xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, dìu dắt con 

và giúp con thấy Chúa rõ ràng hơn, mến yêu 

Chúa thiết tha hơn, và theo Chúa khắng khít 

hơn. Amen. 

 
“Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, 

mạnh giỏi chăng là được tám mươi,  
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, 

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi”.  
 

Tv 89 (90):10 
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GIA ĐÌNH 

 

Gia phả giòng họ của Đức Ông Nguyễn Đức Minh từ thế kỷ 13 với Nguyễn Sĩ 

- vị đã phò Vua Lê Lợi để thực hiện cuộc Cách Mạng Lam Sơn. 

Một trong các chi họ từ thời ấy đã về ở Hà Tĩnh để trở thành chi họ của Đức Ông, 

- Chi họ này kéo dài đến đời của Đức Ông là đời thứ 8 ở Hà Tĩnh. 

 
Ông Bà Cố: Phêrô Nguyễn Tùng và Maria Lê Thị Quyền 
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T  t  n  u n  dướ    n t   : 

1- LM Nguyễn Trọng Ân, người anh cả 

  -      u  n   n  ân 

                        T  t    san  phả :                          

3- Ông Nguyễn Mậu Hân "Bị giết hại vì nạp đơn xin di cư vào Nam năm 1954" 

4- Ông Nguyễn Huyên "Mất tích trên đường vượt biển 1979" 

5- Bà Nguyễn Thị Huê "Thứ bẩy theo thứ tự trong gia đình" 

T  dướ  l n t  n   n phả : 

6- Bà Nguyễn Thị Hinh "Thứ sáu theo thứ tự" 

7- Bà Nguyễn Thị Thiền "Thứ tư theo thứ tự" 
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  Gặp người chị lần cuối ở VN 10/2015                                                         Gặp lại bà chị ở VN trông coi ngài từ nhỏ 

Người đánh máy bài tự thuật viết tay cho vị linh mục tác giả ở đây, từ trang 3 đến hết 
trang 8, xin có 2 cảm nhận sau đây: 

1- Tự truyện ngài viết xuất phát từ lời người đánh máy, cũng là người thực hiện Kỷ yếu 
này gợi ý với ngài rằng: "Cha ơi, Cha có muốn viết gì cho tập Kỷ yếu không Cha?” 

     Và ngài đã trả lời với tôi đại ý như sau: Chắc tôi sẽ viết về chuyện tôi trải qua trong 
giai đoạn bị Việt Minh bắt đi cải tạo... 

     Tôi thấy ngài rất chú trọng đến giai đoạn định đoạt đời ngài này, một giai đoạn mà 
nếu ngài không vượt qua được thì đã chẳng còn 60 năm hồng ân linh mục! 

    Tuy ngài không viết rõ trong bài tự thuật này, nhưng ngài đã thuật lại khi người đánh 
mày này phỏng vấn ngài về lý do tại sao ngài gia nhập Nhóm TĐCTT. 

    Nếu cần, xin bấm vào cái link Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh: 60 Năm Linh 
Mục để đọc, và xem nhiều hình ảnh của ngài hơn trong tập Kỷ yếu này, trong đó có cả 
cái link thâu âm về cuộc phỏng vấn ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3 ở phần 
cuối cùng, trang 241, của tập Kỷ yếu này: Cử Hành với TĐCTT 

(xin xem tiếp cảm nhận 2 ở trang 17) 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/000-DucOngNguyenDucMinh.60NamLinhMuc.html
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/000-DucOngNguyenDucMinh.60NamLinhMuc.html
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/000-DucOngNguyenDucMinh.PhungVuChoTDCTT.html


Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

12 
 

Theo Đuổi Ơn Gọi Linh Mục 

 
Đại Chủng Viện Giáo Phận Vinh 1951-1954 
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Lễ Mở Tay 28/5/1961, ngay sau ngày thụ phong 27/5/1961 
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Tuyên Úy Sinh Viên Việt Nam Hoa Kỳ 

(Hoạt động mục vụ đầu đời của vị tân linh mục là tuyên úy sinh viên VN ở Mỹ. Trong l  thụ 

phong của ngài 1961 bấy giờ, không có một n ười Việt nào, ngoài tr  4 nam sinh viên VN) 
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(tiếp theo cảm nhận 1 ở trang 11) 

2- Tự truyện của và về vị tác giả linh mục lão thành này cho thấy rõ chẳng những 
về cuộc đời của ngài mà còn cả con người của ngài nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ: 

     Cuộc đời của tác giả là một cuộc vượt qua từ sự chết sang sự sống, từ khốn khó thử 
thách sang ân sủng may lành, nhờ đó, nhờ cảm nhận được sự hiện diện của Đấng 
Quan Phòng thần linh liên lỉ trong cuộc đời của mình, mà con người của tác giả đã 
được biến đổi, để thật sự trở thành như một cuộc thần hiển, như một bụi gai bốc cháy 
mà không bị thiêu rụi (xem Xuất Hành 3:2).  

     Không phải hay sao: cuộc đời chông "gai" hay "gai" góc của ngài đã được lòng 
thương xót Chúa như "lửa bốc cháy", nhưng chẳng những đã không "thiêu rụi" con 
người của ngài, mà còn biến cả cuộc đời của ngài càng ngày càng tỏa sáng thương xót 
hơn bao giờ hết, qua việc phục vụ hết mình và tận tình của một con người chỉ còn biết 
dấn thân "trở nên tất cả cho mọi người" (1Corinto 9:22). 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 
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Hoạt Động Bác Ái Xã Hội cả trước lẫn sau Năm 1975 
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Ngài chẳng những phục vụ dân Việt định cư ở Mỹ 1975 mà còn về VN 1990-1998 và 2001-2006 
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Với Đức Cha Cao Đình Thuyên, bạn học, Giám Mục Giáo Phận Vinh. 
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YÊU NHIỀU... THƯƠNG NHIỀU 

Tâm Tình của một nữ Giáo Dân ở GP Orange đã từng phụ ngài mục vụ bác ái 

(mu n   ết  õ về cuộc đờ    c      u thươn  của vị l nh mục t í thức khoa  ản   ậc thà  nà  thì 

hã  đọc  à  v ết của một nhân chứn  t ực t ếp lâu đờ  dướ  đâ ) 

 
húng con có một người cha tuyệt vời. 

Ngài luôn có kế hoạch trên mỗi con 

người, những ai đến với Ngài thì đời 

sống của mình được đổi thay. Ngài chịu hạ 

mình xuống để cứu cả nhân loại, thậm chí 

Ngài đã hy sinh trên thập giá, và đã phục sinh 

ở với mỗi người chúng ta từng phút giây trong 

đời sống. Ai cũng đều biết đến Cha, Người 

Cha khiêm nhường, yêu thương, tha thứ che 

chở gìn giữ mọi người. Đó là Chúa Giêsu, một 

Người Cha vĩ đại của nhân loại. 

Ngoài ra, mỗi người đều có một người cha đời. 

Riêng con thì mồ côi từ bé tí teo, chưa bao giờ 

thấy mặt cha, chưa bao giờ bập bẹ gọi Ba ơi! 

Cha ơi! Nhưng con có một người cha tinh 

thần. Đó là Cha Đức Minh kính yêu của chúng 

con, vị linh mục nhân hậu, người tông đồ nhiệt 

thành. Ngài đã gần bách niên của một đời 

người. Vào tuổi này người bình thường đi 

đứng không vững, phải dùng xe lăn 

wheelchair, nhưng cha vẫn hoạt động như 

người khỏe mạnh trẻ trung. Ngài có vóc người 

gầy gò và hơi cao, mái tóc bạc phơ, hai con 

C 
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mắt hiền từ. Ngài đi nhanh và lưng thẳng, 

không cần gậy. Đôi chân ngài đã đi rất nhiều 

nơi để rao giảng Lời Chúa. Bàn tay ngài làm 

những dấu bình an. Những lời ngài nói ra đem 

đến niềm an ủi yêu thương cho nhiều người 

già yếu, bệnh tật, đói nghèo không nhà, cả 

những em bé tí chưa chào đời nữa... 

Cha Đức Minh đã về hưu ở Tổng Giáo phận 

Los Angeles, nhưng vì yêu mến người Việt, 

nên cha xin về một quận hạt có nhiều Người 

Việt nói chung và tín hữu Công giáo Việt Nam 

nói riêng nhất hải ngoại để phục vụ đồng 

hương và đồng đạo. Bề trên cho phép cha về 

Orange County giúp cộng đồng Việt Nam. Cha 

được Đức cha Brown chấp thuận và ban năng 

quyền cử hành Thánh lễ và ban các Bí tích, ở 

Giáo xứ Đức Mẹ Lavang, một giáo xứ mới 

được thiết dựng và thành lập, với Cha Xứ đầu 

tiên là Cha Sơn từ năm 2007. 

Nhà thờ Đức Mẹ Lavang mới xây dựng năm 

2006, chưa hoàn tất. Thời gian này Cha Sơn 

rất bận rộn xếp đặt nhà thờ, trong khi đó nhà 

xứ thì chưa có, đang được xây lên. Cha Sơn 

mời Cha Đức Minh giúp cha phục vụ giáo xứ. 

Cha Đức Minh bấy giờ sống tá túc tại nhà ông 

bà Trị ở Santa Ana. Sau đó, khi Cha Sơn có 

được nhà xứ rồi, với 3 phòng ngủ, thì ngài đã 

mời Cha Đức Minh về sống chung cho gần 

giáo xứ. Thời gian đầu tiên này Cha Đức Minh 

sống rất êm đềm trong nhà xứ với Cha Sơn. 

Đến khi Cha Sơn về UCI dạy học theo lệnh bề 

trên vào năm 2008, thì Đấng Quan Phòng 

Thần Linh vô cùng khôn ngoan và yêu thương 

đã muốn Cha Đức Minh được thông dự hơn 

vào thân phận với Người Con Thiên Chúa 

Làm Người, với Vị Emmanuel ở giữa loài 

người mà lại "khôn  có chỗ dựa đầu" (Mathêu 

8:20; Luca 9:58), nhờ đó ngài được thánh hóa 

hơn, được nhựa sống thần linh của Cây Nho 

Giêsu thông sang cho, như cành nho đã kết 

quả lại càng sai trái thiêng liêng hơn nữa nơi 

các linh hồn được Chúa sai đến cho ngài phục 

vụ. 

Thế là chúng con đến phụ giúp Cha già Đức 

Minh dọn nhà ngay. Ngài mê đọc sách báo 

lắm, với đầy 33 thùng, vừa to, vừa nặng. Chỉ 

có 1 năm mà cha dọn đi chỗ này chỗ kia 4 lần. 

Khi thì chủ nhà cho ở garage, khi thì ở bên 

ngoài mà không có restroom, phải đi chung, 

nên rất bất tiện cho người già đêm hôm đi vệ 

sinh. Cha già bị té, phải ngồi xe lăn, còn bị 

bệnh Gao nữa..., mà còn bị nói những lời 

không đẹp, như "sao ở lì thế, khôn  chịu đ  đ " 

v.v., vì gấp và khó kiếm nhà quá. Cha già rất 

buồn, nên sinh bệnh, phải vào Saint Joseph 

Hospital. Sau khi xuất viện, một trong các 

người cháu của cha ở Orange County là Chị 

Tâm nói với anh chị em của mình rằng: Chú đi 

lung tung, không được đâu! Nên cha đã đến ở 

chung với các cháu được vài tháng. Vì gia 

đình cháu đông người, nên các cháu của cha đã 

hùn tiền mua cho cha một mobile home để cha 

ở cho tới bây giờ. 

Chúng con gặp cha già ở đây năm 2007, khi 

được Cha Sơn cho phép thành lập Hội Đạo 

Binh Đức Mẹ Legio Mariae. Thế là chúng con 

đã mời Cha Đức Minh làm linh hướng cho hội 

2 nhiệm kỳ. Tuần nào chúng con họp với nhau, 

cha cũng đến giảng dạy Lời Chúa và ban huấn 

từ cho chúng con, với những lời dạy chân tình, 

sâu sắc, xúc tích, nhất là yêu thương thực hành 

bằng những giờ công tác thăm viếng các bệnh 

nhân, người già yếu ở dưỡng lão viện, ở bệnh 

viện, hay tại gia, hoặc cùng đi feed homeless 

với chúng con... Cha già rất yêu thương những 

người bệnh, an ủi bằng những lời an ủi, bắt 

tay, ban phép lành... Mặc dù cha đã hưu, 

nhưng sinh hoạt hằng tuần với chúng con. Cha 

sống hết tình thương yêu con chiên. Mỗi khi ai 

tỏ ý cần đến cha, cha đi phục vụ ngay, bất kể 

giờ giấc, dù là giờ nghĩ trưa theo thói quen, 

lắm khi tới tận 11 giờ đêm v.v.... "Thôi ta đi" 

Cha hay nói thế khi con đến chở ngài đi. 

Cha già kính yêu của chúng con tuổi già, thế 

mà luôn hăng say hoạt động phục vụ mọi 

người. Khi cần thì lên đường ngay. Có những 

lần sau lễ 9:30 sáng, hai cha con đã đi, mãi đến 

3 giờ chiều mới xong chuyến viếng thăm tại 
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gia, vì đông bệnh nhân. Vừa mệt, vừa đói meo. 

Hai cha con ghé ăn trưa rồi mới về. Cha thích 

phở gà đùi, không da, ở phở 86. Mệt vậy đó, 

thế mà vừa mới về đến nhà, chưa kịp nghỉ 

ngơi, có người đợi xưng tội, hay cần xức dầu, 

ngài liền đi tiếp. Có lần cha mệt, ngài đã la 

con! Vậy mà vài tháng sau đó, cha lại hỏi con: 

"Có a  cần nữa khôn  con?" Hoặc vào thời 

điểm gần tới Lễ Phục Sinh hay Giáng Sinh, 

con lại nghe thấy ngài thúc giục: "Cha con 

mình đ  th m c c   c nha con" v.v. 

Ôi cha già yêu Chúa, quên cả mệt mỏi của 

thân già. Chỉ có Chúa là số 1 thôi. Tình thương 

Chúa của cha già là thế đấy! Đến tháng 

3/2013, khi chúng con lập ra nhóm "Bạn Các 

Linh Hồn", chúng con cũng mời cha già làm 

linh hướng, và nhận Thánh Giuse làm quan 

thày, vì bấy giờ đang ở trong Tháng Thánh 

Giuse và Thánh Giuse lại là bổn mạng của cha 

già. Cha rất ân cần sốt sắng làm những việc 

mục vụ cần thiết cho các linh hồn. 

Chúng con hay nói Cha già là Thánh Maria 

Vianney thứ hai, vì cha rất giống Cha Thánh 

cả từ vẻ bề ngoài lẫn trong tâm hồn, luôn yêu 

thương mọi người, thích ngồi giải tội nhiều 

giờ, không mệt mỏi, ban những lời khuyên 

chân tình thực tế, bằng lòng thương cảm, nhất 

là bằng việc yêu thương tha thứ. Mỗi khi cha 

giải tội, mọi người tuốn đến với cha rất nhiều, 

dù hàng rất dài và phải chờ lâu. Đến mùa lễ 

lớn, các giáo xứ lân cận giải tội cho giáo dân, 

cha già cũng đáp lời mời luôn sẵn sàng đến 

giúp mọi người. Cha già nhờ con chở cha đi, 

như con vẫn dẫn cha đi làm việc tông đồ mục 

vụ ở các nơi trong hạt Orange. Bởi cha già bị 

đụng xe 2 lần nên DMV đã không cho cha lái 

xe nữa. 

Cha già rất yêu quê nghèo Việt Nam, nhất là 

người đói khổ, bệnh tật, trẻ em nghèo không 

tiền học... Mỗi năm cha về thăm giúp đỡ, ở lại 

Việt Nam 3 tháng, trong khoảng thời gian 

những  năm 1990-1998 và 2001-2006. Khi về 

quê hương đất nước của mình, cha cộng tác 

với Đức Cha Thuyên, cùng bạn học ngày xưa, 

để đi giúp đỡ người khuyết tật, cả 500 người, 

người nghèo khổ, trẻ em thất học, mồ côi... 

Ngài còn vận động được nhiều nữ tu, gây 

phong trào LTXC ở các nơi, cho đến bây giờ, 

họ vẫn tiếp tục cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. 

Con còn nhớ, vào năm 2007, với sự đồng ý 

của Cha Sơn, Cha Đức Minh kêu gọi quyên 

góp tiền về Việt Nam để cha mua miếng đất 

nhỏ làm "nghĩa trang đồng nhi" cho các thai 

nhi và các em khuyết tật ở Xã Đoài, Vinh, bên 

cạnh Tòa Giám mục, sau nhà hưu dưỡng của 

các cha, để làm nơi chôn cất các thai nhi, do 

các Sơ Thừa Sai Bác Ái và các thày phụ trách 

việc chôn cất. Từ đó đến nay, mỗi năm cha già 

vẫn tiếp tục gửi tiền về giúp đỡ, để các thày và 

các sơ chăm lo, khi có em khuyết tật nào về 

với Chúa cũng được chôn cất ở đây: Trung 

Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolô II / Hà 

Tĩnh. Cha già còn đỡ đầu cho nhà trẻ em 

khuyết tật Thánh Giuse, theo tên cũ. Sau đó, 

chính quyền đặt lại tên là Trung Tâm Mồ Côi 

Khuyết Tật Mười Chín Tháng Ba (19/3) cho 

đến bây giờ, nơi Nhóm TĐCTT chúng con đã 

ghé thăm và tặng quà, như cha già đã nhắn nhủ 

dặn dò chúng con trước khi về, trong chuyến 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, 

chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên tại quê 

hương đất nước vào chính Năm Thánh 

Thương Xót lần đầu tiên của Giáo Hội trong 

thời vị giáo hoàng thương xót Phanxicô. 

Cha không về Việt Nam năm 2007 và 2008, vì 

chính quyền Việt Nam không cấp visa cho 

cha. Nhưng đến năm 2009, cha lại tiếp tục về 

Việt Nam, hai năm một lần, để làm việc bác ái, 

bằng những đồng tiền cha dành dụm được, từ 

nhiều giáo dân giúp đỡ. Cả các em nghèo 

không tiền học, hay những gia đình đói đông 

con, bệnh tật... Cha giúp đỡ thường xuyên 

hằng năm. Không về, thì cha gửi tiền về, lúc 

20 ngàn, lúc 10 ngàn Mỹ kim, cho các Sơ 

Thừa Sai Bác Ái chăm lo. 
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Ngoài ra, có những buổi chiều hằng tuần, vào 

tháng chúng con đi lo ăn cho những người anh 

chị em vô gia cư - feed homelss tại các khu cư 

trú shelter ở Santa Ana, ở Los Angeles, hay 

dọc đường, con có hỏi cha già đi không? Cha 

sẵn sàng đi theo chúng con. Cha rất vui đi 

ngay. Hoặc những lúc đi công tác thăm viếng 

ở trên xe của con, con thường có đồ để cho 

homeless, như bánh kẹo, nước chai, áo lạnh, 

dọc đường, thấy ai là cha già bảo con ghé vào 

để cha đưa cho người anh chị em đó quà, và cả 

Chuỗi Mân Côi nữa. Cha giơ tay chào, ban 

phép lành cho họ; họ rất vui, chắp tay gật 

đầu... Nét mặt cha già vui thấy rõ. 

Cha già của chúng con là thế đấy! Là người 

cha khiêm nhường, hiền lành, yêu thương mọi 

người. Ôi tấm lòng yêu Chúa bao la, thương 

Chúa biết bao của Bố già Đức Minh! 

  

Nhóm Xin Vâng 

 

 

Dạy Học ở Các Đại Chủng Viện  

Dòng Ngôi Lời Epworth, Iowa và Saint John TGP Los Angeles 

Đại Chủng Viện Dòng Ngôi Lời Epworth, Iowa 1983 - 1991 
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Các Lờp chủng sinh Ngôi Lời ra trường thời Cha Đức Minh đang phục vụ họ 

 

Các chủng sinh Ngôi Lời về họp mặt thăm cha Joseph Đức Minh tại California 1989 
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Dạy Đại Chủng Viện Thánh Gioan TGP Los Angeles, 1991-2004 

 

LM giám đốc, chủng sinh VN, St John's Seminary, Camarillo, CA - TGP Los Angeles 

 

Với chủng sinh tại St  ohn 1992 
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Bốn tân chủng sinh St John, nay đã làm linh mục cả ở TGP Los Angeles lẫn GP Orange CA 

 

 

"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; 
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, 

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." 

(Giêrêmia 1:5) 
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Mừng 60 Năm Cha Giáo Giuse Nguyễn Đức Minh 

 

Tâm Tình của một Linh Mục học trò ở GP Orange CA 

 

 

ức Ông Giuse Đức Minh từng là Cha 

giáo thuộc phân khoa Triết học tại Đại 

chủng viện Thánh Gioan, thuộc thành phố 

Camarillo, quận Ventura. Khi tôi bắt đầu đến 

học phân khoa Thần học tại ĐCV Thánh 

Gioan vào mùa Thu 1998, tôi luôn nghe các 

chủng sinh triết học khen Cha giáo Đức Minh 

dạy bài dễ hiểu sinh động nhưng khi chấm bài 

thì ngài không kém phần nghiêm chỉnh. 

Trong suốt thời gian ở Đại chủng viện, tôi 

thường xuyên thấy Cha giáo giữ thời khóa 

biểu của ngài thật nghiêm túc, ngoài giờ kinh 

nguyện, lần chuỗi, thánh lễ, ngài còn dành thì  

giờ mỗi ngày đi bộ tập thể dục dưỡng sinh, 

nhờ đó ngài sống khỏe ít bệnh. 

Sau khi về hưu, ngài về cư ngụ tại tư gia bà 

con ngài, tọa lạc gần giáo xứ Đức Mẹ La 

Vang, thành phố Santa Ana, nơi cha Giuse 

Nguyễn Văn Luân đang là chánh xứ. Khi ấy 

tôi cũng là cha phó tại giáo xứ Đức Mẹ La 

Vang, và tôi có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ ngài, 

qua những thánh lễ hoặc nghe giải tội hàng 

tuần. Ngài vẫn giữ tính cách năng động của 

một giáo sư như thời ngài còn là Cha giáo 

trong Đại chủng viện. 

Mới gần đây, Cha giáo được trưởng thưởng 

với tước danh là Đức Ông. Trong thánh lễ 

nhận tước danh Đức Ông, chúng ta mới thấy 

tấm lòng ưu ái quý mến Đức Ông thật sâu sắc 

và chân thành của mọi người, từ Đức cựu 

Hồng y Mahony đến quý giáo sĩ, tu sĩ và đặc 

biệt là quý giáo dân. 

Có vài lần ngài ngã bệnh và tôi được may mắn 

chở ngài nhập viện, hoặc khi ngài yếu, thì chở 

ngài đi gặp bác sĩ. Tất cả những lần này tôi 

thấy ngài rất bình thãn, không than vãn, sống 

lòng cậy trông và hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối 

vào lòng yêu thương và quảng đại của Thiên 

Chúa.   

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục 

của Đức Ông Giuse – Cha giáo Đức Minh, 

cùng với quý cha học trò của ngài trong nhiều 

thập niên qua, và cùng với quý ông bà anh chị 

em, chúng tôi xin kính chúc Đức Ông Giuse 

thật nhiều niềm vui, tràn đầy ơn Chúa, sức 

khỏe dồi dào, và luôn có Chúa, Mẹ, thánh Bổn 

mạng Giuse, đồng hành suốt cuộc lữ hành đức 

tin. Ad multus annos! Gloriosque annos vivas!  

Lm. Thái Quốc Bảo 

Chánh xứ giáo xứ thánh Cêcilia, Tustin 
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Với Giáo Hoàng, với Các Vị Giám Mục và với Cựu Hoàng Bảo Đại 

 

Với ĐTC Gioan Phaolô II 24/11/1988 sau khi được đồng tế với ĐTC ở nhà nguyện của ĐTC 

 

Los Angeles Congress 2002 với các vị Giám Mục (t  t    san  phả :) 

Đức Cha Tagle Phi Luật Tân, TGM Manila hiện là Hồng Y mới phục vụ ở Tòa Thánh Roma; 

Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, nguyên Giám Mục GP Vinh, bạn học với ngài; 

Đức Cha Edward Clark, Giám Mục phụ tá TGP Los Angeles, CA. 
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Cha Đức Minh đã sang Pháp hội kiến với cựu hoàng Bảo Đại 2 lần: 1972 và 1994 
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Mừng Thụ Phong Linh Mục: 40 Năm và 50 Năm ở Cả HK lẫn VN 

 

Lớp Linh Mục học trò GP Vinh của Cha Nguyễn Đức Minh dịp 40 Năm Linh Mục 

 

Đức Cha Phụ Tá GP Orange và một số LM VN, mừng Cha ở Nhà Thờ GX Lavang 
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7 LM và 1 Phó tế Việt Nam TGP Los Angeles 

 

Quí Linh Mục VN cùng Đức Cha Phụ Tá GP Orange Mai Thanh Lương mừng Cha 
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Đức Cha và Quí Linh Mục GP Đà Lạt 

 

 
 

Các nữ tu và linh mục (hình dưới) mừng kim khánh thụ phong vị linh mục lão thành tiến bối 
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 T T C  L  H NG  N  

Tâm Tình của một cặp Giáo Dân TGP LA với Vị Linh Mục Cựu Quản Nhiệm 

 

ơn sáu mươi năm trước, chàng thanh 

niên tuổi đôi mươi Nguyễn Đức Minh 

rời bỏ gia đình thân thương tại Khu 

Tư, để lên đường theo một tình yêu đã ấp ủ từ 

những ngày còn rất trẻ. Khuôn mặt tuấn tú 

nhưng cương nghị, tâm hồn phơi phới, với bao 

hoài bão trong tim, chàng trai trẻ lên đường 

theo đuổi một lý tưởng. Đáp lời Chúa gọi, sau 

những tháng ngày tu học tại Tiểu Chủng Viện 

Giáo Phận Vinh, chàng thanh niên từng bước, 

đã có những bước thật dài, trong bình an hay 

giữa hiểm nguy, từ quê nhà gần gũi, đến 

những bước xa, rất xa, đến tận những bến bờ 

của những quốc gia châu Mỹ, châu Âu…chàng 

trai đó vẫn trung kiên tiếp bước theo con 

đường đã chọn, và trở thành linh mục của 

Chúa. Ngày thụ phong linh mục, 27 tháng 5 

năm 1961 tại Cincinatti, Ohio, vì gia đình quê 

hương cách xa nửa vòng trái đất, bạn bè chẳng 

có mấy ai, ngoài bốn người bạn Việt Nam hiện 

diện trong ngày rất đáng nhớ đó. Năm nay, 

2021, kỷ niệm 60 năm ngày trọng đại, xin 

được cùng Linh mục Giuse Nguyễn Đức Minh 

nhìn lại quãng đời đã qua trong tâm tình cảm 

tạ hồng ân Thiên Chúa.  

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống 

Công Giáo lâu đời, theo tiểu sử được ghi lại 

trong quyển Lịch Sử Giáo Phận Vinh (Tập II – 

sắp xuất bản), do Ông Augustinô Vương Đình 

Chữ ( ) chủ biên, đã nhắc đến chàng thanh 

niên Đức Minh này như một trong những 

khuôn mặt nổi bật của Giáo Phận nhà. Sinh 

năm 1928 (Bính Thìn), tại xứ Nghĩa Yên, Xã 

Định Trường, Phủ Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh, thuộc Giáo phận Vinh. Là con  t trong 

gia đình 9 anh chị em: 5 trai và 3 gái; trong đó 

có hai người anh là Linh mục Phêrô Nguyễn 

Trọng Ân (1910-1987), thụ phong linh mục 

1942 tại Qui Nhơn, thuộc giáo phận Kontum, 

và Linh mục Phêrô Vianney Nguyễn Văn Bân 

(1912-1991), thụ phong linh mục năm 1943 tại 

Xã Đoài. Trong dòng họ, còn có linh mục 

Simon Nguyễn Ngọc Thạch, hiện nay đang 

làm mục vụ truyền giáo ở Đài Loan, là con trai 

của Ông Nguyễn Mậu Hân, người anh thứ tư 

trong gia đình. 

  

Vị linh mục trẻ tuổi thông minh, với ý chí ham 

học hỏi và nghiên cứu, đã đạt được hai bằng 

tiến sĩ: Triết Lý Khoa Học tại Đại học St. 

John, New York, Hoa Kỳ, và Văn Hoá - Lịch 

Sử Á Đông tại Đại Học London, Anh Quốc. 

Không để bị cầm chân lại với sách vở, nghiên 

cứu, chàng thanh niên linh mục có dịp gần gũi 

với các sinh viên du học khi được cử làm 

Tuyên  y cho Hội Sinh Viên Việt Nam tại Hoa 

Kỳ, một Hội đoàn không phân biệt tôn giáo, 

cùng sinh hoạt để nâng đỡ tinh thần các sinh 

viên xa nhà, xa quê hương. Tinh thần hòa đồng 

rõ nét khi Hội Trưởng là một Phật tử trong một 

thời gian dài. Tâm hồn phóng khoáng quảng 

đại đã tạo nên tình hòa đồng tôn giáo; giữa các 

sinh viên, tình thân càng thêm gắn bó dưới sự 

hướng dẫn của vị linh mục tuyên úy này trong 

suốt bao năm qua.  

Trong suốt thời gian dài, linh mục Giuse Đức 

Minh được mời dạy Triết Học tại Đại Chủng 

Viện St. Don Bosco, New Jersey, và Đại Học 

St. John, New York, Đại Chủng Viện Mount 

St. Mary, Maryland và Đại Chủng Viện Ngôi 

Lời, Epworth, Iowa. Sau 30 tháng 4 năm 1975, 

lúc vận nước đổi thay, linh mục Nguyễn Đức 

Minh đã đón tiếp và giúp định cư cho 50 gia 

đình Việt Nam. Lễ Giáng Sinh năm 1975 cũng 

là dịp ra mắt cộng đoàn Việt Nam đầu tiên tại 

Long Island, New York, Hoa Kỳ. Rồi ngài tiếp 

tục phục vụ giúp cho các giáo xứ thuộc các 

tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ. Chặng dừng 

chân sau cùng là miền Nam California, nơi có 

nhiều người Việt sinh sống. Từ năm 1980, linh 

H 
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mục Đức Minh giảng dạy tại Đại Chủng Viện 

St. John, thành phố Camarillo, thuộc Tổng 

Giáo Phận Los Angeles. Nhiều chủng sinh, 

sinh viên là học trò của ngài tại Đại Chủng 

Viện này nay đã là linh mục quản nhiệm, 

chánh xứ tại nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo 

Phận Los Angeles và Giáo Phận Orange. Ngài 

cũng từng là linh mục Đại Diện Liên Lạc Cộng 

Đồng Công Giáo Việt Nam tại Tổng Giáo 

Phận Los Angeles và đã là diễn giả hướng dẫn 

nhiều khóa học tại Religious Education 

Congress, một Đại Hội về Giáo Dục Công 

Giáo của Tổng Giáo Phận Los Angeles đã có 

mặt trong hơn 65 năm qua.  

Bên cạnh việc giảng dạy tại Đại Chủng Viện 

St. John, Camarillo, nơi có nhiều chủng sinh 

Việt Nam theo học, ngài cũng đảm trách việc 

mục vụ cho giáo dân Việt Nam tại các giáo xứ 

quanh vùng, như góp phần thành lập và là 

quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, 

Camarillo. Đặc biệt trong thời gian kiêm 

nhiệm vai trò linh mục quản nhiệm tại cộng 

đoàn Đức Mẹ La Vang, thuộc giáo xứ St. 

Joseph the Worker, Canoga Park, chương trình 

Giáo Lý Dự Tòng có sự nâng đỡ của ngài, đã 

đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Nhiều chương 

trình mục vụ đã có dấu ấn đóng góp hỗ trợ đặc 

biệt của ngài.   

Trong thời gian đó, ngài vừa dạy học tại Đại 

Chủng Viện St. John, và cuối tuần phải lái xe 

từ chủng viện về Canoga Park để thăm viếng 

giáo dân, dâng thánh lễ, làm công tác mục vụ 

cho cả hai cộng đoàn Thánh Gia Thất và cộng 

đoàn Đức Mẹ La Vang. Những ngày tháng này 

thật vất vả cho một linh mục đã có tuổi, phải 

rong ruổi từ Camarillo, sau khi lo cho cộng 

đoàn Thánh Gia Thất xong, thì lái một đoạn 

đường dài, qua con dốc từ Ventura County trên 

freeway 101 về San Fernando Valley, để có 

mặt từ sáng Chúa nhật tại Giáo Xứ St. Joseph 

the Worker. Giáo dân cộng đoàn thương quý 

cha, biếu vài hộp bánh, gói kẹo thường là cha 

để dành cho các học viên lớp Giáo Lý Dự 

Tòng để khích lệ tinh thần các anh chị em 

đang tìm hiểu đạo. Từng là giáo sư dạy các 

Đại Chủng Viện cho các thầy, các cha, vậy mà 

trong những năm tháng đó, ngài thường đến và 

lặng yên ngồi cuối lớp nghe các giáo lý viên 

chia sẻ, hướng dẫn cho các dự tòng về đức tin 

vào Chúa và Giáo Hội. Có hiện diện tại chỗ 

mới thấy được sự khiêm nhường của vị linh 

mục mang tên thánh bổn mạng Giuse. Ngài đã 

từng nói:   ôm na  tô  có cảm tưởn  mình là 

 a  a đư c n    dướ  chân Ch a đ  n h  lờ  

  à ...” Nhìn thấy sự biến đổi tuyệt vời qua 

những hoa quả là các bạn tin nhận Chúa trong 

các khóa Giáo Lý Dự Tòng đó, ngài luôn tạ ơn 

Chúa, tiếp tục âm thầm hỗ trợ các giảng viên 

theo cung cách của mình qua từng bữa ăn, tấm 

bánh, sách vở, và những lời thăm hỏi chân 

tình. Anh chị em Tân Tòng không thể bày tỏ 

hết lòng tri ân gửi đến Cha giáo về sự đỡ nâng 

và tình thương mến của Cha đã dành cho.   

Tuy xa quê hương đã lâu, nhưng tâm lòng của 

linh mục Giuse luôn nhớ đến những gian nan 

của gia đình trong thời thơ ấu, cũng như nỗi 

khó khăn của đồng bào ở quê nhà. Khi dâng 

Thánh lễ tại cộng đoàn, trong các bài chia sẻ, 

Cha thường nhắc về quê hương Việt Nam đang 

đau khổ, và kể lại những ước mơ, dự án giúp 

đỡ cho những người đang gặp khó khăn vật 

chất cũng như bị kềm kẹp về tinh thần. Nhiều 

bổng lễ và quà tặng của anh chị em giáo dân 

đã được Cha gom lại và chuyển về cho đồng 

bào ở quê nhà nghèo khó, cũng như những nơi 

bị thiếu thốn, khổ đau do thiên tai hoặc nhân 

tai. Cha luôn ước ao được về thăm quê, với 

tấm lòng luôn hướng về quê mẹ đất Vinh, ngài 

đã sắp xếp xin về để được dạy học, trao tặng 

kiến thức đã được học ở nước ngoài cho các 

chủng sinh ở quê nhà, nhưng vì hoàn cảnh tế 

nhị của đất nước, hoài bão đó đã không thực 

hiện được. Mỗi khi có dịp đóng góp cho Giáo 

Phận nhà, ngài luôn sẵn sàng cách này cách 

khác …Dù gặp nhiều khó khăn trắc trở, cuối 

cùng ngài cũng đã về thăm quê đôi lần để trực 

tiếp thực hiện công việc bác ái qua những 

chương trình cụ thể giúp đỡ các chủng sinh, 
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những người gặp khó khăn có phương tiện tự 

giúp để vượt khó, giảm nghèo.  

Nếu có dịp thân tình với ngài, chúng ta sẽ bắt 

gặp được một con người đơn sơ với trái tim 

mẫn cảm và tình cảm chứa chan. Nhớ trong 

dịp gây quỹ giúp cho người bất hạnh ở quê 

nhà, ông cụ linh mục đã gần 80 tuổi đội chiếc 

nón lá Việt Nam và múa nón thật khéo với các 

chị em để tạo niềm vui, gây quỹ cho người 

nghèo. Ngài thường chia sẻ với một vài bạn 

hữu thân tình mà ngài gọi là  nhữn  n ườ   ạn 

đ n  hành” chia sẻ vui buồn cũng như các bài 

viết về lịch sử, chính trị, văn học…Có lần ngài 

thích thú chia sẻ câu chuyện của tác giả Tâm 

Thanh trong truyện ngắn    n   o  uân” 

được đăng trong Tạp Chí Thế Kỷ 21. Câu 

chuyện tình cảm nhẹ nhàng dễ thương được 

ngài in ra, phân tích và cùng trao đổi những 

chi tiết trong câu truyện, thú vị nhắc lại chuyện 

tình dễ thương của cô học trò và người thầy 

giáo cũ. Trái tim xuân trẻ của chàng trai ngày 

trước vẫn còn đập nhịp yêu thương cuộc đời 

trong con người vị linh mục khả kính đã có 

tuổi. Một vài dịp được cùng  ngài thăm bệnh 

nhân, trên tuyến đường dài, cha kể lại những 

kỷ niệm của thời thanh xuân và ngâm bài thơ 

bằng giọng miền Trung thật dễ 

thương…   n   a  on anh đ  mà ch t m t, 

 ở  vì  m m c  o lụa  à  ôn …” Trong Cha 

tràn đầy lòng yêu thích thiên nhiên, và liên kết 

với tâm tình đạo đức như đã ghi trong một Lưu 

Bút:   ư c dịp  h  lạ  n ô  nhà thân   u có 

nh ều k  n ệm thân thươn  vớ  nh ều ấn tư n  

sâu đậm, tô  có cảm tưởn  về th m nhà 

  tan a của  a a ô vớ   a  a và  a tha.   c 

  ệt lần nà  là  u   n  m t  n . T  n  đ m 

na  h ền dịu và s n  đ p như tình Ch a 

thươn  ta  au một đ m n h  n ơ  an lành, 

ch n  ta đư c tế l  vớ  Ch a tình thươn . Thật 

là tu ệt vờ ! Chớ  ì ch n  ta đư c t ở n n 

nhữn  tấm  ươn  nh  đ  phản  nh  T  n  

  p” là Tình Thươn  d ệu vờ  của Ch a và 

s n  đờ  chứn  nhân như   oan T ền  ô,    

 ính hôm na ...”  

Khi được hưu trí, sau một thời gian  tất bạt” 

qua một vài giáo xứ, vị linh mục hưu trí là cha 

Đức Minh đã chọn về sống tại một  mobile 

home” đơn sơ, gần ngay cạnh giáo xứ Đức Mẹ 

La Vang, thành phố Santa Ana, thuộc Giáo 

Phận Orange, nơi có nhiều giáo dân đồng 

hương người Việt, để mỗi ngày có thể đi bộ 

qua dâng Thánh Lễ, để được tiếp tục gặp gỡ và 

nâng đỡ, hướng dẫn tâm linh cho người giáo 

dân. Phải nhìn thấy hình ảnh linh mục tuổi đã 

ngoài 90, dáng gầy với cặp kính trắng, hàng 

ngày chắp tay lặng yên hiệp thông đồng tế nơi 

bàn thờ bên cạnh vị chủ tế hay với một vài linh 

mục trẻ học trò trong các Thánh Lễ, mới thấy 

sự trung tín khiêm hạ của vị linh mục. Sau mỗi 

Thánh Lễ dâng hàng ngày, ngài thường ngồi 

tòa giải tội, thăm viếng người đau yếu, neo 

đơn bịnh tật hoặc cần xức dầu. Cha thường 

giúp đưa tiễn người ra đi đến tận nơi an nghỉ 

tại nghĩa trang khi có nhu cầu. Trong thời gian 

dịch bệnh, các nhà thờ đều phải đóng cửa, thì 

Cha vẫn giúp giải tội khi hối nhân có nhu cầu 

xin hẹn gặp ở nhà.   

Tuy tuổi đã cao, ngoài những việc giúp cho 

các tín hữu khi đến giáo xứ Đức Mẹ La vang 

gần nhà, Cha còn nhiệt thành phục vụ trong 

vai trò Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương, một hội đoàn 

Công giáo tiến hành mới mẻ và nhỏ bé trong 

Giáo Hội, đã được Giáo Hội công nhận từ năm 

2014 cho đến nay. Thêm vào đó, Cha âm thầm 

đồng hành với một số anh chị em tân tòng khi 

cùng với họ cầu nguyện, giúp hướng dẫn tĩnh 

tâm, dâng Thánh Lễ vào những chiều thứ bảy 

hàng tuần tại nhà thờ Santa Barbara, giáo phận 

Orange.  

Nhiều bạn hữu biết cha có nhiều kỷ niệm, liên 

hệ với những người nổi tiếng như Cựu Hoàng 

Bảo Đại, nhà thơ Huy Cận, nên xin Cha dành 

thì giờ ghi lại như là một hồi ký thú vị để lại 

cho đời sau…Nhưng dường như đối với Cha, 

sau khi hoàn tất công việc dạy học tại các Đại 

Chủng Viện đóng góp vào việc đào tạo các 

linh mục, tất cả thời gian hưu trí của Cha chỉ 
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dành để phục vụ giáo dân và những nhu cầu 

tâm linh của họ. Có lẽ ngài yêu mến và nhận 

biết đó chính là ơn gọi và sống trọn vẹn thiên 

chức của đời linh mục. Thời giờ còn lại, Cha 

thường đọc sách báo tôn giáo, lịch sử và 

những gì liên quan đến quê hương đất nước. 

Ngài có thói quen khi đọc thì ghi chú cẩn thận 

những điểm cần quan tâm, gạch xanh, gạch đỏ, 

tô vàng, tô cam những đoạn mà ngài thấy có 

thể sử dụng trong mục vụ hoặc chia sẻ nhân 

sinh.   

Cuộc sống của vị linh mục hưu trí cứ thế âm 

thầm trôi, tưởng rằng như thế đã quá đủ cho 

một đời linh mục hưu dưỡng sau suốt cuộc đời 

hy sinh. Tuy nhiên, đó chưa phải là chấm dứt. 

Trong Tuần Thánh năm 2017, ngài được Đức 

Giáo Hoàng Phanxicô, qua lời đề nghị của anh 

em linh mục và của Đức Cha Jose Gome , 

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Los 

Angeles, ban cho ngài tước hiệu Đức Ông.   

Theo thông tin của Tòa Thánh Vatican, từ năm 

2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giới hạn việc 

ban tước Đức Ông, và chỉ ban danh dự này cho 

những linh mục có lòng yêu mến Chúa Giêsu 

sâu xa, biểu hiện qua cuộc sống chứng nhân 

tông đồ đem Tin Mừng đến cho muôn dân, đặc 

biệt quan tâm đến người nghèo và người bị 

quên lãng. Và tâm tình này được nhắc lại cụ 

thể trong thư của Đức Hồng Y Roger Mahony, 

nguyên Tổng Giám Mục Los Angeles, viết 

ngày 14 tháng 4 năm 2017 gửi cho cha Giuse:  

  ức Ôn    us  thân mến,  

Thật là một n ềm vu  kh  v ết thư nà  ch c 

m n  vì Cha đã đư c  ức Th nh Cha 

Phan  cô chọn đ  phục vụ vớ  tước vị Tu  n 

Úy cho Giáo Hoàng (Chaplain of His 

 ol n ss). Có lẽ cha cũn  nhớ vào n m  014, 

 ức Th nh Cha Phan  cô đã   ớ  hạn v nh dự 

và tước vị  ức Ôn  ch  dành cho nhữn  l nh 

mục đã    u lộ tình   u sâu đậm mật th ết vớ  

 ức   tô, nhữn  vị đã s n  và là chứn  nhân 

như môn đệ của Ch a    su, nhữn  vị đã    p 

đ m T n   n  đến cho mọ  n ườ , đó là sứ vụ 

của nhữn  l nh mục phục vụ c ch đ c   ệt 

n ườ  n h o,  ất hạnh và nhữn  n ườ   ị qu n 

lãn    ữa ch n  ta.   

Tô  đã t n  ch a sẻ n ềm vu  kh  lao nhọc 

t on  phần vụ của mình tạ   ườn  ho của 

Ch a vớ  Cha t on   ất nh ều n m qua, tô  đã 

chứn  k ến Cha thật là mẫu  ươn  đ p ứn  

n ềm mon  đ   của  ức Th nh Cha Phan  cô.  

  u ện   n cho nhữn  n m th n  s p đến của 

Cha t ếp tục man  lạ  kết quả th  n  l  n  và 

mục vụ cho Dân Ch a, và mon  ước Cha luôn 

 thấm mù  ch  n” t on  quan hệ của Cha vớ  

mọ  n ườ  Cha   p  ỡ ”  

Vì thế, trong Thư Mời dự Thánh Lễ Tạ  n dịp 

phong tước này được tổ chức vào mùa thu năm 

2017, đã được ghi như sau:  

  nh mục là th  n chức đư c Ch a mờ   ọ  và 

quản  đạ  đ p lờ  th o  ươn  Thầ  Chí Th nh 

Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ, không phải 

để được phục vụ (Ministrare non 

ministrari) (Mt 20:28). Cuộc đờ    nh  ục 

luôn   n kết sâu  a vớ  Thầ  đ  phục vụ và 

làm tấm   nh  ẻ  a cho muôn n ườ , đ c   ệt 

nhữn  n ườ   ất hạnh, kh  đau.  

Tấm áo và dây đai mới của một Đức Ông là gì 

nếu không phải là tiếp nối hình ảnh của Chúa 

Giêsu mô tả trong Phúc Âm: “Sau bữa ăn tối, 

Chúa đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, 

và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su 

đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các 

môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (Ga 

13, 4 b).   

Thật vậy, linh mục Giuse Đức Minh đã đến 

giai đoạn bước vào dùng bữa ăn tối, nhưng vẫn 

chưa nghỉ ngơi, khi được ban tước Đức Ông, 

ngài lại tiếp tục rửa chân cho các tín hữu qua 

việc phục vụ hàng ngày, tiếp tục lau chùi 

những vết thương tâm linh, những đau yếu của 

tâm hồn lìa xa Chúa.   
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Cuộc sống và nơi ăn chốn ở của linh mục về 

hưu Giuse thật đơn sơ, khiêm tốn. Gia tài của 

Cha là rất nhiều sách báo mà sau này Cha sẽ 

trao lại cho các chủng viện, dòng tu. Cha ăn 

uống đơn giản, không đòi hỏi gì cao sang, món 

ăn ruột của Cha là canh chua - cá kho tộ. Đi 

đâu, đến tiệm ăn nào hoặc gia đình nào mời 

cơm, Cha chỉ xin món tủ này. Cha đã từng 

nói… tô  có c c ch u kho c  kho tộ n on  tận 

th ện tận mỹ. ” Nhờ ăn uống cẩn thận kiêng 

khem như vậy, Cha ít đau ốm bệnh tật. Trước 

hết là nhờ ơn Chúa ban và sự cẩn thận trong 

cách thế ẩm thực, không mấy ai biết được 

rằng, để có được sức khỏe và điều kiện để 

phục vụ đến ngày hôm nay, Chúa đã thương 

ban cho Cha có những người cháu trong gia 

đình gọi cha bằng Chú ruột: chị Minh Tâm đã 

và đang hàng ngày âm thầm phục vụ cha từng 

bữa ăn, lo từng chiếc áo. Chị chăm sóc người 

Chú thân yêu và cũng là linh mục của muôn 

người khi trái gió trở trời, ra vào bệnh viện. Vì 

tuổi tác, khả năng thính giác của Cha bị giới 

hạn, nên những chuyện cần liên lạc nhắn gửi 

cho Cha nên chị còn kiêm làm thư ký giúp ghi 

và chuyển lại. Khi cần tổ chức lễ mừng cho 

Chú, thì người cháu trai lớn trong gia đình là 

anh Mạnh Dũng gánh vác chuyện chung. 

Những dịp lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán, 

Cha luôn là người gửi thiệp trước cho các thân 

hữu, giáo dân và tự tay viết những lời chúc với 

nét chữ rất đẹp trên những tấm thiệp in rất mỹ 

thuật. Đó là nhờ hai cô cháu Thu Hoài và Thu 

Nguyệt vẽ kiểu, chuẩn bị danh sách, dán tem 

thư, và gửi đi cho những người thân quen của 

Cha thật chu đáo. Hình ảnh này gợi nhớ đến 

việc Chúa Giêsu xưa kia khi đi rao giảng, đã 

có biết bao hy sinh của những người phụ nữ là 

thân nhân và bạn hữu đóng góp trong âm 

thầm. Nay Đức Ông Giuse có các cháu, và 

những giáo dân, người thân yêu chăm sóc sức 

khỏe và lo lắng những nhu cầu cần thiết của 

tuổi già để Cha có được sự an lạc phục vụ 

cộng đồng dân Chúa cho đến ngày hôm nay. 

Không những vậy, các cháu của Cha cũng âm 

thầm đóng góp, tử tế và tốt lành theo gương 

của người Chú linh mục, chia sẻ cho tha nhân 

khi có người cần giúp. Xin tạ ơn Chúa đã ban 

cho Cha có gia đình với gương sáng là hai 

người anh linh mục, thêm một người cháu hiện 

đang theo gương phục vụ của Chú Bác, cùng 

những người cháu luôn bên cạnh đỡ nâng, tiếp 

tay trong việc làm chứng cho tình thương của 

Chúa.  

Chúc mừng Đức Ông – Cha Giáo Giuse 

Nguyễn Đức Minh dịp 60 năm kỷ niệm thụ 

phong Linh Mục là để cùng nhau hiệp lòng tạ 

ơn Thiên Chúa vì ý thức rằng: T T C  L  

HÔNG ÂN. Hồng ân Thiên Chúa đã thương 

ban chọn và gìn giữ Cha trong suốt chặng 

đường 60 năm qua trong sứ vụ linh mục. Dịp 

này không phải để vinh danh cho những thành 

đạt riêng của Cha, nhưng là để cùng ngợi khen 

tình thương Thiên Chúa và tạ ơn về những 

hồng ân Chúa đã thương ban cho một con 

người đã suốt đời theo Chúa, là gương sáng 

cho tất cả những người đã được gần gũi người 

linh mục của Chúa. Từ các cha anh, bề trên 

còn sinh tiền hay đã về Nhà Cha trên trời, đến 

gia đình huyết tộc thân thương, các bạn đồng 

tu ngày xưa trong đó có giám mục Phaolô 

Maria Cao Đình Thuyên, đến những học trò 

linh mục, những thân nhân âm thầm hy sinh 

đóng góp cho cuộc đời linh mục của cha, và 

những giáo dân cộng tác với ngài hoặc được 

ngài chăm sóc, chúng ta đều có lý do để dâng 

lời tạ ơn Thiên Chúa, và khi chia vui với ngài, 

cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa tràn 

ngập trong đời của Cha, cũng để mọi người 

chúng ta noi gương sống trung tín và luôn 

cùng Mẹ Maria hát lên lời ca vang chúc 

tụng…  

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…Từ 

nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 

Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao 

điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí 

tôn!” (Lc 1: 48-49) 

 h nh   nh 
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Được Phong Tước Đức Ông và Mừng Tạ Ơn cả ở Hoa Kỳ lẫn VN 
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Cha Nguyễn Đức Minh, 1 vị linh mục Việt Nam duy nhất ở Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã 

được phong tước Đức Ông vào ngày 3/9/2017 tại Vương Cung Thánh Đường Our Lady of 

Angels TGP Los Angeles cùng với 14 vị linh mục khác trong cùng TGP 

 

Cháu chắt trên cung thánh Nhà Thờ Chính Tòa TGP Los Angeles dịp nhận tước Đức Ông 
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Lễ Tạ  n Tước Đức Ông tại Giáo Xứ Lavang Giáo Phận Orange CA ngày 12/11/2017 
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Đức Ông giới thiệu Nhóm TĐCTT với ĐHY và mời ngài chụp với nhóm 
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5 chắt dâng của lễ dịp mừng kỷ niệm thụ phong linh mục 40 năm ở Việt Nam 

 

Cháu chắt ở Việt Nam 2018 mừng tước Đức Ông 
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Hành Hương với TĐCTT 

 
Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014 

 
Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017 

 
Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 

 
Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục 2021 

 
(Chuyến cuối cùng này rất tiếc đành phải hủy bỏ vì covid-19 toàn cầu: 

Nhóm TĐCTT đã có dự định mừng 60 năm Linh Mục của Cha ở Vatican) 
  
 

Những Hình  nh lưu niệm với Cha Nguyễn Đức Minh 
  

ở trong các Chuyến Hành Hương của Nhóm TĐCTT 

 

 

Hành Hương "Tia Sáng Từ Balan" 2014 

Thời điểm:  

24/4 - 5/5/2014 (12 ngày) 

Phái đoàn 24 người 

Mục đích:  

Tham dự Lễ Phong Hiển Thánh cho ĐTC Gioan Phaolô II ở Roma, 

Vị sáng lập Nhóm TĐCTT bằng lời kêu gọi của ngài ngày 17-18/8/2002 từ Balan 

và là thời điểm rất thích hợp để kính viếng Balan, quê hương của vị tân thánh. 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/000-DucOngNguyenDucMinh.HanhHuongVoiTDCTT.html
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Lên Đường 24-25/4 - Ghé Thụy Sĩ 

 

Phái đoàn hành hương mũ đỏ TĐCTT trên chuyến bay Swiss Air Lines LX15 

 

 
 
Phi Trường Zurich 11:00 am chờ chuyến bay cùng hãng LX 1736 lúc 2:05 pm để đến Rôma 
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Viếng Thăm Vatican 26/4 

 

  
 

Từ hầm đậu xe bus theo tour escort tiến lên quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm Vatican 

 

 
 

 Ở quảng trường Thánh Phêrô để nghe cả tour escort (nam) lẫn local tour guide (nữ) hướng dẫn 
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Tại trụ cột bên trái Đền thờ Thánh Phêrô nhìn xuống Quảng Trường trước khi vào đền thờ 

 

 
 

Thăm Hang Toại Đạo Catacomb Thánh Callitus ở Rôma sau khi rời Vatican và sau bữa trưa 
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Vatican - Chúa Nhật 27/4/2014 
 

Ngày Giáo Hội tôn phong hiển thánh ĐTC Gioan Phaolô II và ĐTC Gioan XXIII 
 

 
 

Điểm hẹn gặp nhau sau Lễ Phong Thánh tại cái tháp chính ở giữa quảng trường 

 

 
 

Sau ngủ chiều 3 tiếng bù dậy từ 2 giờ sáng, và sau bữa tối, cùng lần Chuỗi Thương Xót 
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Roma - Thứ Hai 28/4/2014 
 

 
 

Trước khi tiến vào Hí Trường Colosseum 

 

 
 

Tại vị trí tử đạo trong Hí Trường, nơi các vị anh hùng đức tin 3 thế kỷ thời Giáo Hội sơ khai 
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Đền Thờ Gioan Laterano sau khi vào kính viếng và trước khi sang Đền Thờ Đức Bà Cả 

 

 

Tại khách sạn sau bữa tiệc ly tạm biệt Roma qua 3 ngày (26-28/4) sinh hoạt hành hương 
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 LANCIANO - Thứ Ba 29/42014  

  
 

Trên cùng một chiếc tour bus sang Balan, ghé Lanciano 29/4 và Assisi 30/4 

 

 
 

Vị linh mục huấn luyện viên thể dục ở dọc đường cho giãn gân giãn cốt sau hơn 2 tiếng trên bus 
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Tiến vào Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano dâng lễ đồng tế vào lúc 11 giờ sáng 

 
 

Trước cửa nhà thờ trước khi tiếp tục hành trình đến Assisi chiều cùng ngày 
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Assisi - 29-30/4/2014 
 

 
 

Sau bữa tối 29/4 lần đầu tiên quí tụ lại để chia sẻ cảm nghiệm hành hương tại khách sạn 

 

 
 

Sau điểm tâm, phái đoàn hít thở bầu khí thanh bình ở vùng trời sinh quán của Thánh Phanxicô 
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Vị linh hướng độc thân thánh hiến đứng giữa 3 cặp TĐCTT trong phái đoàn 24 người 

 

 
 

Vị linh hướng là 1 trong 4 nam nhân trong phái đoàn 24 người hành hương TĐCTT 
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Trước mộ Thánh Phanxicô đúng ngày 30/4, phái đoàn TĐCTT đã hát Kinh Hòa Bình cho VN 

 

 
 

Thánh Lễ ở nguyện đường San Rufino nơi Thánh Phanxicô và Clara được rửa tội ở Assisi 
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VENICE VÀ VIENNA - Đêm Thứ Tư 30/4 đến Sáng Thứ Sáu 2/5/2014 
 

  
 

Trong khoang canô để đi đến Quảng Trường Thánh Marcô là trung tâm phố Venice 

 

 
 

Venice về đêm ở Quảng Trường Thánh Marcô đẹp đến nỗi các vũng nước mưa trước đó 

đã được biến sắc thành mầu xanh nước biếc lạ thường, ngay trên nền gạch của một 

quảng trường rộng lớn, chật những khách từ muôn phương tuốn đến hầu như hằng ngày. 
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Dâng lễ quay lên lúc 12 giờ trưa ở Nhà Thờ Phêrô Phaolô Cộng Hòa Tiệp Khắc, 

lễ Thánh Giuse lao động và sinh nhật của Cha Linh Hướng Hành Hương Nguyễn Đức Minh 
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Bên ngoài Khách Sạn Marriott Wien Messe ở Vienna trước khi tiếp tục hành trình 

 

 

Trước khi lên đường, Nhóm đã đến Nhà thờ Flarramt Donaustardt gần đó dâng lễ 8:30 sáng 
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KRAKOW-WADOWICE-AUSCHWITZ: Thứ Sáu & Thứ Bảy 2-3/5/2014 

   
 

Nhà nguyện hầm Vương Cung Thánh Đường TGP Krakow, TGP Thánh GH GPII đã làm chủ 

chăn 20 năm (1958-1978), và nhà nguyện là nơi tân linh mục Karol Wojola mở tay 2/11/1946 
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Tại Quảng Trường Gioan Phaolô ở Wadowice, sinh quán và 18 năm đầu đời của vị tân thánh 

giáo hoàng Balan. Trước tượng ngài và trước nhà thờ, nơi ngài được rửa tội, rước lễ và thêm sức,  
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KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014 
 

 
 

Thánh lễ bao gồm tuyên hứa TĐCTT ở hầm Đền Thánh LTXC gần nhà nguyện Thánh Faustina 
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Cha con bên tượng LTXC và tượng Thánh Faustina trong khu Đền Thờ và Dòng Chị 

 

 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

76 
 

 
 

 
 
 

Chiếc xe tour bus đã chở phái đoàn hành hương TĐCTT từ Rôma Ý quốc, đến Lancianô và 

Assisi, ghé Venice, rồi qua Vienna Áo quốc và Brno Cộng Hóa Tiệp sang Balan và được chấm 

dứt sứ vụ của mình vào tối 4/5/2014 

 

 
 
 

 

DUYÊN KỲ NGỘ  
 
 

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT  

 

 

 

 

ách đây 30 năm, tôi được về Roma dự 

khóa Canh Tân Thần Học tại Trung 

Tâm Dòng Ngôi Lời. Nhân dịp đó, tôi 

được Đức Ông Trần Ngọc Thụ xếp đặt cho 

vào đồng tế Thánh Lễ với Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II tại nhà nguyện riêng của 

Ngài. Hình ảnh Ngài nguyện ngắm nửa tiếng  

 

 

 

 

đồng hồ, và cung cách Ngài dâng Thánh Lễ rất 

sốt sắng đã ghi ấn tượng sâu đậm vào trí óc tôi  

từ đó... Năm 2013, cái tin Tòa Thánh sắp tổ 

chức lễ Phong Thánh cho hai vị Giáo Hoàng 

Gioan XXIII và Gioan Phaolô II gợi lên trong 

tôi ước nguyện được gia nhập Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương, một đoàn hành hương để 

tham dự cuộc lễ họa hiếm này.  

C 
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Đang loay hoay đi tìm thông tin và ngõ ngách 

thì gặp anh Lý văn Minh ở Nhà Thờ Đức Mẹ 

La Vang (Santa Ana). Anh Minh hớn hở mách 

với tôi là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

của anh Cao Tấn Tĩnh đang tổ chức chuyến 

hành hương Roma dự lễ Phong Thánh mà anh 

chị ấy cũng đã ghi danh tham dự. Thế là ước 

vọng nóng hổi của tôi đã thành hiện thực.  

 

Lễ Phong Thánh cho hai cố Giáo Hoàng, (một 

gốc Ý, một Balan), do hai Giáo Hoàng (một 

mới gốc Argentina, một cựu gốc Đức), đã diễn 

ra một cách trang trọng, uy nghi, sốt sắng... 

như chưa từng có trong lịch sử loài người, với 

sự hiện diện của cả triệu người tín hữu. Ví 

khách hành hương quá đông vào cùng một lúc, 

nên mọi người phải dậy sớm, tìm phương tiện 

đi vào Vatican từ 2,3 giờ sáng, và sắp hàng 

đứng chờ tới 10 giờ khai mạc, và sau khi kết 

thúc, ra về cũng lối 2 giờ chiều. 

 

Tuy vất vả nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và ý 

chí nhẫn nại của khách hành hương, mọi người 

đều tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Sau cuộc lễ lịch  

sử ở Roma, chúng tôi tiếp tục hành hương 

Milan, Assisi, Lanciano (phép lạ Thánh Thể) 

v.v. rồi từ từ qua Áo quốc... vào Balan, quê 

hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, để viếng thăm Đền Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót, nhà thờ Kính Thánh Faustina, 

Krakow, Bảo Tàng Viện Gioan Phaolô II v.v. 

Tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã có buổi 

lễ Tuyên Hứa của một số đoàn viên mới, trong 

đó có tôi.  

 

Tuy vất vả nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và ý 

chí nhẫn nại của khách hành hương, mọi người 

đều tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Sau cuộc lễ lịch  

sử ở Roma, chúng tôi tiếp tục hành hương 

Milan, Assisi, Lanciano (phép lạ Thánh Thể) 

v.v. rồi từ từ qua Áo quốc... vào Balan, quê 

hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, để viếng thăm Đền Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót, nhà thờ Kính Thánh Faustina, 

Krakow, Bảo Tàng Viện Gioan Phaolô II v.v. 

Tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã có buổi 

lễ Tuyên Hứa của một số đoàn viên mới, trong 

đó có tôi.  

 

Tuy vất vả nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và ý 

chí nhẫn nại của khách hành hương, mọi người 

đều tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Sau cuộc lễ lịch 

sử ở Roma, chúng tôi tiếp tục hành hương 

Milan, Assisi, Lanciano (phép lạ Thánh Thể) 

v.v. rồi từ từ qua Áo quốc... vào Balan, quê 

hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, để viếng thăm Đền Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót, nhà thờ Kính Thánh Faustina, 

Krakow, Bảo Tàng Viện Gioan Phaolô II v.v. 

Tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã có buổi 

lễ Tuyên Hứa của một số đoàn viên mới, trong 

đó có tôi.  

 

Sự việc được tham dự Hành Hương Rôma-

Balan và nhập đoàn TĐCTT là cả một tình cờ 

cho tôi. Nhưng thực ra tất cả mọi việc đã được 

Chúa Tình Thương an bài từ thuở đời đời và 

đó là niềm xúc động sâu đậm của tôi năm 

2014. Rồi từ đó tôi đã được may mắn cùng 

tĩnh tâm, cầu nguyện, cùng hiệp dâng Thánh 

Lễ, cùng vui hưởng muôn vàn ân huệ của 

Chúa từ nhân với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương. Tiếp đến năm 2017, tôi lại được tham 

dự cuộc Hành Hương một Trăm Năm Đức Mẹ 

Fatima thật tuyệt vời, để học tập lại về Lòng 

Thương Xót hải hà của Chúa và lời Mẹ hướng 

dẫn... Quả thực Thiên Chúa là Tình Yêu 

(1Gioan 4:16), và Tình Yêu Thần Linh đã đến 

với chúng ta ngay giữa trần gian này.  

 

Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy Chúa rõ 

ràng hơn. Xin cho con được yêu mến Chúa 

thiết tha hơn. Và xin cho con được theo chân 

Chúa khăng khít hơn.  

 

Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình 

Thương I (8-10/6/2018) 

 
 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

78 
 

 

Hành Hương Thánh Mẫu  

 Thời Điểm Maria 2017 

 

Thời điểm:  

10-22/5/2017 (13 ngày, con số của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima) 

Phái đoàn 58 người 

Mục đích:  

Mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 1917 – 2017 và 

kính viếng thêm 3 Linh Địa Thánh Mẫu ở Pháp: Lộ Đức, La Salette và Paris 

 

 
 

Phái Đoàn TĐCTT từ LAX CA khởi hành lúc 7:00 am ngày 10/5 tới JFK NY lúc 3:00 pm chờ 

tới 9:00 pm để, bằng Swiss Air Lines qua ngã Zurich Thụy Sĩ, bay sang Lisbon Bồ Đào Nha vào 

lúc 1:50 pm ngày 11/5/2017 
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Từ Lisbon về Fatima 

 

 

Kính viếng Thánh Thể ở Nhà Thờ xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể vào thế kỷ thứ 13 ở Santarem. 

 
 

Thánh Lễ đầu tiên của chuyến hành hương với một phái đoàn VN khác bất ngờ gặp, 

vào lúc 5 giờ chiều tại Nhà Thờ Igreja SS Milagre, gần nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể trên đây 
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Phép lành đồng tế đầu tiên cho chuyến hành hương 

 

 
 

Hai phái đoàn hành hương Việt Nam lưu ảnh chung: 1 trong nhà thờ và 1 ngoài nhà thờ 
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Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017 
 

 

Sau Kinh Mân Côi và Chuỗi Thương Xót ở bên cánh phải Đền Thờ Mân Côi chiều mưa 

13/5/2017 - hình lưu niệm những giây phút cuối cùng ở nơi Mẹ hiện ra 100 năm trước. 

 

Với Chị Khổng Nhàn bên Tượng Thánh Gian Phaolo II ở cuối Quảng Trường Fatima 
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Tuyến Đường Từ Fatima sang Lộ Đức ngang qua Tây Ban Nha viếng 
 

1- Đan Viện Alba de Tormes Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 14/5  
2- Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5 

 

 
 

Vị linh hướng hành hương 89 tuổi tiếp tục huấn luyện thể dục ở một số lần dừng xe trên đường 
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Thánh lễ ban trưa với bản thánh ca Tình Khúc ở phần hiệp lễ  lời ca của Thánh Têrêsa Avila 

 

Ngài ngắm cảnh từ hành lang lầu 2 của khách sạn La Vega Tây Ban Nha 
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Sau bữa tối ở khách sạn ở Tây Ban Nha phái đoàn qui tụ lại chia sẻ cảm nghiệm hành hương.  

 

vớu mục giới thiệu mở đầu từ chính 2 vị linh hướng, một già và một trẻ 

 

 
 

  



Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân Linh Mục (1961 - 2021) - Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh  

 

85 
 

Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5 

 

 
 

Bữa trưa dọc đường tự lo: cơm xấy / mì tôm - nước nóng, giá 1 EU 1 ly, đắt hơn cả mấy gói mì... 

 

 
 

Thánh Lễ trưa ở nguyện đường cuối bên cánh phải của Vương Cung Thánh Đường 
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LINH ĐỊA THÁNH MẪU VÔ NHIỄM LỘ ĐỨC 16-17/5/2017 
 

 
 

Trước tiền đường Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica) 

 

 
 

Lễ sáng ở nguyện đường Thánh Bernadette 
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Trên cầu sông Gave có phông cảnh là Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica) 

 

 
 

Đường Thánh Giá trên Đồi Lộ Đức - Chặng Thứ 13 
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Trước khi ban phép lành kết thúc 14 Chặng Đường Thánh Giá, 

Vị Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, tiến sĩ Lịch Sử Văn Hóa Á Đông ban huấn dụ  

về ý nghĩa và tính chất đau khổ hoàn toàn khác biệt nhau giữa Phật giáo và Kitô giáo. 
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Trước khi rời Linh Địa Lộ Đức, lễ tại nguyện đường Tôn Thờ vào lúc 7:30 sáng 

 

 

 
 

Cũng trên chiếc cầu trên Sông Gave lần trước, sau lễ sáng và trên đường về khách sạn,  

phái đoàn TĐCTT lại lưu niệm một tấm ảnh cuối cùng ở Lộ Đức 
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THAM QUAN LỊCH SỬ  
TH NH TRÌ CARCASSONE & GIÁO ĐÔ AVIGNON 17-18/5/2017 

 

 

Toàn cảnh bên ngoài Thành Trì Carcassone kiên cố vĩ đại 

 

Từ khách sạn, dọc phố, đến tham quan khu Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Doms 
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Hướng về Vương Cung Thánh Đường để dâng ngày cho Đức Mẹ trước khi lĩnh Phép Lành 

 

 

 
 

Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Doms là 

nơi các vị giáo hoàng thời Avignon ở Pháp cư ngụ và cử hành Thánh Lễ. 
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Linh mục đoàn của 2 phái đoàn hành hương VN đồng tế 

 

 
 

Bộ đồng phục mầu tím thương xót để lên đường đến Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette 
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LINH ĐỊA THÁNH MẪU CHÂU LỆ LA SALETTE 18/5/2017 
 

 
 

Vị linh mục lão thành huấn luyện viên thể dục hành hương rất dễ an giấc trên xe 

 

 
 

Cha Đức Minh vẫn lập lại sự kiện Đức Mẹ khóc ở La Salette với chung nhóm sau hành hương 
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KÍNH VIẾNG THÁNH TÍCH 19-20/5/2017 

THÁNH GIOAN VIANNEY - THÁNH BERNADETTE - THÁNH THÉRÈSE  

 

Trước khuôn viên Tượng Thánh Gioan Vianney bên hông ngôi Nhà Thờ lịch sử Họ Ars 

 

Dưới thánh tích của Thánh Gioan Vianney có một chút chất ở bộ não của thánh nhân,  

phái đoàn đã khởi hứng hát bài Lúa Chín Đầy Đồng 
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Thánh Lễ buổi trưa ở bàn thờ từ bên phía thi thể của Chị Thánh Bernadette 

 

 
 

Lưu ảnh trước cung thánh của Nhà Thờ chính của dòng Thánh Bernadette có mộ của ngài 
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Sau bữa tối ở khách sạn trên đường hành hương ở Pháp, 

Ban giúp vui họ Bùi hát bài móm mém và Bố già Đức Minh phụ họa bằng các điệu móm mém 
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Lễ tại Đền Thờ Thánh Martin Pháp quốc sáng 20/5 
 

 

Sau lễ, bên cây cổ thụ chục người ôm như đã có từ thời Thánh Martin vào hồi thế kỷ IV 
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Mộ ba mẹ Chị Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, ở cuối Vương Cung Thánh Đường mang tên chị 

 

 

ở Parking trước Đan Viện Carmelo, nơi Chị Thánh đã sống đời thánh hiến 9 năm 
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LINH ĐỊA THÁNH MẪU BAN ƠN PARIS và NGÀY TRỞ VỀ 21-22/5/2017 

 

 
 

Một màn độc đáo đột xuất trong chuyến hành hương tại phòng đợi ở khách sạn sáng 21/5 

trước khi các nhóm chụp với 2 vị linh hướng 

 

 
 

Phái đoàn hành hương TĐCTT, chuyến nào cũng thế, được tán mỏng thành nhóm nhỏ  

để dễ kiểm điểm quân số và chăm sóc cho nhau - Nhóm Giáo Phận Orange California 
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Sau bữa trưa, thưởng ngoạn du thuyền một tiếng đồng hồ (2:00 - 3:00 pm) trên Sông Shein Paris 

 

 

 
 

Tấm ảnh lưu niệm trước khi ra khỏi du thuyền, đằng sau là Tháp Eiffel 
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Phép lành cho Bữa Tiệc Ly Tạ Từ tối cuối cùng ở Khách Sạn 

 

Phái đoàn dậy từ 3:00 am để kịp ra phi trường Paris cách khách sạn 45 phút để lên đường về Mỹ 
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Cảm Nhận Hành Hương Thánh Mẫu 2017 của Cha Đức Minh 

 

ến Fatima để cùng Giáo hội hoàn vũ 

mầng lễ Đức Mẹ Fatima một trăm 

năm là một đặc ân, một đại hạnh, đại 

phúc cho đoàn chúng tôi. 

Trong buổi lễ phong thánh cho hai em 

Phanxicô và Giaxinta, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nhắc lại việc Mẹ Maria thân hành 

đến gặp ba em thiếu niên để thông đạt lời Mẹ 

dẫn giải và nhắn nhủ con cái Mẹ, để làm sáng 

tỏ lòng thương xót bao la vô bờ bến của Chúa 

và để hướng dẫn mọi người thực thi ba mệnh 

lệnh của Mẹ là ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu 

Tâm và lần hạt Mân Côi… 

Lòng tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường 

như được Mẹ ôm ấp vào trong áo choàng của 

Mẹ.   Nhưng kiểm điểm lại, tôi tự thấy quá 

thiếu thốn trong việc đền tạ Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.   Có lẽ vì thế mà sau 

một trăm năm thế giới vẫn đang quằn quại 

trong đau khổ, đe dọa và chết chóc.   Đặc biệt 

là trường hợp dân tộc Việt Nam hiện nay vì 

thế khi cầu nguyện ở nhà nguyện bên cạnh cây 

sồi tôi xin Mẹ nói nhỏ với Chúa Giêsu về tình 

trạng dân Việt là ‘ Họ hết rượu rồi!... hết cả 

gạo ăn nữa Mẹ ơi!..." 

Sau khi rời Fatima chúng tôi được đi thăm 

Avignon... và Ars (Pháp) là xứ đạo của Cha 

Thánh Vianney (1786-1859), Gương mẫu và 

Bổn mạng của các linh mục.  Ở đây tôi cũng 

có mặc cảm tội lỗi:  Cha Thánh Vianney đã 

sống khó nghèo và đầy lòng thương xót (đặc 

biệt qua tòa giải tội) và đã qua đời hơn 150 

năm thế mà hàng linh mục của chúng ta vẫn 

chưa cải thiện đời sống theo gương Ngài!  Tệ 

hơn nữa là cuối thế kỷ XX Giáo hội bị xâu xé, 

ô nhục... vì gương xấu tầy trời của một số linh 

mục ở nhiều nơi! 

Sau thành Ars, chúng tôi được lên bus trực chỉ 

Đền Thánh Đức Mẹ La Salette trên một ngọn 

núi cao của dãy Pyrénés.    

Khi xe bus đến gần núi La Salette thì bị hỏng 

máy.  Tài xế đã cố công tìm cách sữa chữa 

nhưng vẫn không được.  Anh Tĩnh đã mời anh 

chị em nhóm lại trên sườn núi để cầu 

nguyện.  Đó là một buổi cầu nguyện tự phát, 

rất sốt sắng vì mọi người cảm nghiệm được rõ 

ràng sự yếu đuối và bất lực hoàn toàn của con 

người.  Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Chúa 

Tình Thương đáp ứng cho một xe bus khác 

đến bốc cả đoàn chúng tôi và chở tới La 

Salette. 

Đây là lần đầu tiên tôi được đến kính viếng 

Đức Mẹ La Salette và được biết sứ điệp của 

Mẹ ở đây là "cầu nguyện, đền tạ cho các linh 

mục, tu sĩ yếu hèn, tội lỗi…” đã đóng đanh 

Chúa Giêsu và quấn vòng gai vào Trái Tim Vô 

Nhiễm của Mẹ!  Thì ra mệnh lệnh "ăn năn đền 

tội” Mẹ đã gửi ra tại đây 70 năm trước hiện 

tượng Fatima. 

Sau La Salette xe bus trực chỉ Paris đem chúng 

tôi đến Linh đài Đức Mẹ Ban  n gần Rue du 

Bac, Paris để chấm hết cuộc hành hương Bách 

Chu Niên Fatima. 

Hành hương Fatima 13 ngày tháng 5, 2017 

chấm dứt nhưng Lòng Thương Xót của Chúa 

qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ vẫn còn theo 

dõi chúng tôi y như Đám Mây Sáng trên đầu 

dân Israel trong sách Xuất Hành.  

Tạ ơn Chúa cuộc hành hương Fatima đã được 

êm xuôi, bình an và mọi người đã cảm nghiệm 

được Tình Thương tràn đầy của Chúa qua bàn 

tay yêu thương của Mẹ nhân lành. 

Đ 
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Nhưng...!  Trần thế không bao giờ hoàn toàn 

và thế nhân luôn gặp thử thách.  

Ngày đoàn hành hương xuất phát một việc 

không may đã xảy ra.  Một người ở Việt Nam 

mới qua Mỹ xin nhập đoàn hành hương kính 

viếng Mẹ Fatima, đã đóng tiền mua vé nhưng 

không được bước lên máy bay chỉ vì chưa phải 

là công dân Mỹ mà không có visa vào Bồ Đào 

Nha!  Cố nhiên đương sự bị hụt hẩng, rất 

buồn.  Cả đoàn hành hương cùng đau buồn và 

trong suốt cuộc hành trình đã cầu nguyên rất 

nhiều…  Sự việc phức tạp và quá khó khăn... 

không tổ chức nào giải quyết được. 

Nhưng rồi Chúa Quan Phòng đã cúi xuống an 

bài, xếp đặt...  Một tông đồ Chúa Tình Thương 

đã trao quà tình thương cho người gặp nạn, 

đem lại sự bình an cho mọi người.  

Đâu đây vẳng lại lời Chúa: 

"Ai khao khát đức công chính sẽ được no đầy. 

Ai thương xót người sẽ được xót thương." 

Giuse Duc Minh 

(   Yếu  ành  ươn   017, t an  109-110 - 

 ờ    m t ọn v n tập k   ếu nà  ở c   l nk 

dướ  đâ :) 

Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 

 

 

 

 
 

Vị linh hướng hành hương lão thành 89 tuổi Giuse Nguyễn Đức Minh là Phó Tổng Linh Hướng 

TĐCTT vẫn tỏ ra cường tráng, luôn dẻo dai và mau lẹ nhất trong phái đoàn, ở mọi nơi và trong 

mọi lúc, như thể ngài vẫn còn có thể tiếp tục hành hương với Nhóm TĐCTT cho đến khi tất cả 

đều đạt tới cùng đích của tất cả mọi cuộc hành trình đức tin trần thế là quê trời vinh phúc vĩnh 

hằng, trong thực tại hiệp thông thần linh với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần! 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-SinhHoat-2017/KyYeu-HanhHuongThoiDiemMaria.pdf
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Hành Hương Thánh Địa  

Tuần Thánh Vượt Qua 2019 

 

Thời điểm:  

12-22/4/2019 (11 ngày) 

 Phái đoàn 37 người 

Mục đích:  

Đến Thánh Địa là Mảnh Đất Hứa của Mạc Khải Thần Linh, không phải chỉ để kính 
viếng các nơi thánh, mà còn cần phải Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, mà tội đỉnh là 
Mầu Nhiệm Vượt Qua, là tất cả Mạc Khải Thần Linh, trong Tuần Thánh nữa mới trọn 
vẹn, một cử hành được cộng đồng dân Chúa long trọng tái diễn hằng năm ở tại chính 

những nơi thánh và vào chính những giờ thánh mà "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 
1:14) đã thực sự trải qua Biến Cố Vượt Qua lịch sử hơn 2 ngàn năm trước! 

 
 

Phái đoàn TĐCTT đều cảm thấy vui tươi hớn hở, cho dù có bị trễ mất 3 tiếng khởi hành từ LAX. 
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Dù tới Farnkfurt Đức quốc an toàn chờ bay sang Tel Aviv, Israel, vẫn không đủ chỗ cho cả nhóm 

 

 
 

Phái đoàn phải chia thành 3 nhóm rải rác ở Âu Châu: Vienna Áo quốc (5 người), Bucharest 

Romania (12 người), Milan Ý quốc (14 người), không kể 1 nhóm (2) bay thẳng đến Thánh Địa.  
Cha linh hướng ban phép lành chung cho tất cả các nhóm khi nhóm đầu tiên rời nhóm lên đường. 
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Chúa Nhật Thương Khó Lễ Lá 14/4 

Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và Thành Caphanaum về Cana 

 

Ảnh lưu niệm ở các bậc thềm đối diện Nhà thờ Núi Bát Phúc, bên bờ Biển Hồ Galilea 
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Nguyện đường Thẩm Quyền Thánh Phêrô (Church of the Primacy of Saint Peter Mensa Christi), 

Địa danh Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra lần thứ 3 với 7 môn đệ trên bờ biển hồ Tibêria/Galilêa 
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Biển Hồ Galilêa 
 

 
 

Lênh đênh trên biển hồ Tiberia, vùng biển từng được Lời Nhập Thể lưót trên nước và băng qua 

 

 
 

Tất cả ngồi dọc theo hai bên thành của chiếc Cano King David 72966 
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Vị linh hướng phụ thêm cho phái đoàn về biển hồ Galilêa sau lời dẫn giải của tour guide 
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Thành Capharnaum 
 

 

 
 

 
 

Những gì được thấy nơi đây là tàn tính của khu vực hội đường Do Thái từ thời cổ xưa 
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Thành Cana 

 

 
 

  
 

Giảng Chúa Nhật Lễ Lá và Chúc Lành cho các cặp vợ chồng hành hương trong phái đoàn 
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Sau bữa tối 6 giờ, phái đoàn TĐCTT đã qui tụ lại ở một phòng họp  

để nhận diện nhau và chào mừng nhau, theo nhóm được chia 
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Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4 

Nazarét, Núi Tabor, Meggido, Cánh Đồng Belem, Jerusalem 

Thánh Đường Truyền Tin 
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Thánh lễ kéo dài 50 phút, nhưng vẫn phải vừa hát kết lễ vừa chụp hình cuối lễ  

mới kịp giờ cho Thánh Lễ của nhóm hành hương tiếp ngay sau đó,  

như chính phái đoàn TĐCTT đã phải chờ ở ngoài nhà thờ trước khi tới phiên lễ 9 giờ sáng của mình. 
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Núi Biến Hình Tabor 
 

 
 

Chờ phiên xe full van loại Mercedez chở lên cao 420 mét / 1378 feet so với đồng bằng Galilêa, 

cách Nazarét 7 km về phía đông 

 

 
 

Lưu ảnh ở bên trái cuối Thánh Đường Biến Hình trước khi xuống núi 
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Đồng Bằng Meggido 
 

 
 

Meggido chính là ARMAGEDDON, một địa danh được nhắc đến trong Khải Huyền (16:12-

16), nơi xẩy ra trận chiến cuối cùng trước tận thế. 

 

 
 

Cuộc tập trận trên đỉnh đồng bằng Meggido để sửa soạn cho trận chiến cuối cùng kinh hoàng này… 
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Cánh Đồng Bêlem 
 

 
 

Lối vào và ra Hang Mục Đồng trước khi ghé tiệm gỗ khắc ở Belem và về khách sạn ở Jerusalem. 

Ở địa danh Cánh Đồng Belem này, phái đoàn không có một lưu ảnh chung nào. 

 

 
 

Bữa tối ở khách sạn - thế là hết ngày hành hương thứ hai 
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Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4 

 Đường Thánh Giá Nội Bộ và Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem  

 

 
 

Nơi Thứ 1 - Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu 

 

 
 

Nơi Thứ 7 - Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai 
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Nơi Thứ 9 - Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 

 4 Chặng cuối từ chặng 10 đến chặng 14 đều ở trong Khu Mồ Thánh 

 

 
 

TĐCTT Dâng Thánh Lễ 9 giờ sáng tại Chặng Đường Thánh Giá Thứ XI:  

"Quân Dữ Đóng Đanh Chúa Giêsu" 
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Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

122 
 

 

 

Hai tấm lưu ảnh sau lễ ở Chặng XI và Chặng XII ngay nơi dựng Cây Thánh Giá, bên trái của 

Chặng XI, trước Chặng XIII hạ xác Chúa xuống ở tầng dưới, chặng chuyển tiếp đến Chặng XIV 

là chính Mộ Thánh, nơi linh thiêng nhất Thánh Địa thuộc Chính Thống giáo. 
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Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem  
 

 
 

Kính viếng Nhà Thờ Thánh Anna, nơi Mẹ Maria được hạ sinh, vị trí ở dưới hầm nhà thờ. 

 

 
 

Trước nhà thờ Chúa Bị Hành Hình (Church of the Flagellation) bởi tay hung dữ của quân Philato 

phái đoàn đã thảm thiết ngậm ngùi cất tiếng hát: "Con   ơ ta  cao   n tạ lỗi nhữn  n à  đã qua, 

th o chân loà  n ười lên án Cha hiền hòa..." 
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Sau khi nghe xong TV 88 tại hầm giam Chúa Kitô ở Dinh Caipha đêm Thứ Năm Tuần Thánh 

sang sáng Thứ Sáu Tuần Thánh, Cha linh hướng đã dâng lời nguyện và phép lành kết thúc 
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 Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4 - Tham quan Giuđêa: 

Lễ Betania, Núi Cám Dỗ, Thành Jericho, Sông Jordan, Hang Qumran, Biển Chết 

 

Lễ Betania 

 

 

Betania là địa danh vì có nhà của ba chị em Matta, Maria và Lazarô. 
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 Nơi Chúa Giêsu ghé thăm (Lc 10:38-42), hồi sinh La arô (Gn 11:34-44) và dự tiệc (Gn 12:1-3) 
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Hang Qumran 
 

 

Hang Qumran được Bedouins khám phá năm 1952, trong đó có 14 ngàn mảnh của những cuộn 

tài liệu, sau đó các nhà khảo cổ khám phá thêm cả ngàn mảnh cuộn khác, tất cả đã được ghép nối 

lại thành 530 cuộn tài liệu khác nhau và chúng được phổ biến vào năm 2001. 

 

Nghỉ ngơi giữa thiên nhiên tuyệt vời và nhâm nhi đôi chút lấy sức đi tiếp đến Biển Chết 
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Biển Chết 
 
 

 
 

Khu hàng quán bán các thứ kỷ vật về Biển Chết, trước khi phái đoàn tiến xuống khu Biển Chết 
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Trong khi đa số xuống nghịch nước, vị linh hướng, cùng với một số anh chị em, ngồi nghỉ, ngắm 

cảnh và canh giữ đồ đạc…, ở trạm xe chuyên chở khách hành hương từ dưới lên trên, cho những 

ai cần, trong đó có vị linh hướng của phái đoàn... 
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Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4 

Sáng: Hang Belem, Trưa: Cổ Thành Jerusalem, 
Chiều: Nhà Thờ Thăng Thiên & Nhà Thờ Kinh Lạy Cha;  
Lễ ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Cây Dầu; 

Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh ở Nhà Thờ Thống Khổ; 
 Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha 

 

 
 

Đang chờ trong Thánh Đường Giáng Sinh thuộc Chính Thống Giáo, trước khi 

tới phiên để được xuống hầm nhà thờ kính viếng Hang Đá Chúa Giáng Sinh 
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Đa số anh chị em trong phái đoàn lần đầu tiên mới được diễm phúc thấy tận mắt  

chính vị trí Giáng Sinh Làm Người của Đấng Emmanuel! 

 

 
 

Phái đoàn TĐCTT đã đồng ca bài "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" của Hải Linh 
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Sau bài "Đêm Đông", bất ngờ ngọn gió thần linh thổi đến  

khiến cả phái đoàn đáp ứng ngay - phục xuống để thờ lạy Emmanuel! 

 

 

Sau khi xuống hầm nhà thờ Thánh Catherine Alexandria của Công giáo ngay cạnh Nhà Thờ 

Giáng Sinh của Chính Thống giáo, viếng hang động Thánh Giêrôniô trú ẩn để chuyển dịch toàn 

bộ Thánh Kinh, phái đoàn nghỉ chờ nhau trước khi về Jerusalem 
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Cổ Thành Jerusalem 
 

 
 

Lưu ảnh từ hầm đậu tour bus lên tầng trên và trước khi phân tán  

vào khu vực đầy ngóc ngách của nội cổ thành này 

 

 
 

Cùng một vị trí, chỉ cần xoay lưng lại liền có một cái phông cảnh khác hẳn  

của một Cổ Thành Jerusalem lịch sử hùng vĩ 
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Nhà Thờ Thăng Thiên và Nhà Thờ Kinh Lạy Cha 
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Lễ ở Nhà Thờ Chúa Khóc 
 

 
 

 
 

Nhà Thờ Chúa Khóc trên Núi Cây Dầu, nơi Chúa Giêsu đã khóc khi thấy Thành Jerusalem 
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Vườn Cây Dầu 
 

 
 

Cây Dầu được rào dậu là nơi Chúa Giêsu cầu nguyện Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 
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Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4 

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng;  
Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó 

 
Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng 

 

 
 

Tất cả cộng đồng dân Chúa tham dự Đường Thánh Giá phải đứng đợi và chờ nhau ở bên ngoài 

Khu Mộ Thánh chứ không thể quá đông vào cùng một lúc được. 

 

Cho tới khi được tiến vào bên trong, phái đoàn TĐCTT vẫn không thể nào lên các chặng X-XII, 

nơi đã dâng Lễ hôm Thứ Ba Tuần Thánh. 

Phái đoàn đã ghé viếng bàn thờ kính Thánh Maria Mai Đệ Liên, trong số 30 bàn thờ của Chính 

Thống và Công Giáo ở Khu Vực Mộ Thánh 
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Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó 

 

Chờ đợi giờ cử hành... Dòng Nữ Tử Sion dưới hầm Dinh Philato xưa,  

nhưng không ngờ lại được dẫn đến một địa điểm khác trong cùng khu hầm lịch sử quanh co này 
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Vị linh hướng của phái đoàn TĐCTT được xếp ngồi với các vị linh mục chủ lễ  

(ngay trước chỗ cắm 2 lá cờ VN và LTXC) 

 

 
 

Bữa chính tại khách sạn Tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày ăn chay và kiêng thịt; 

Cha linh hướng đang bẻ ăn tấm bánh không men của dân Do Thái trong Lễ Vượt Qua của họ. 
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Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4 

Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống" 
 Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh; Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa 

 

Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống" tại Khách Sạn 
 

 
 

Sau hát Chúa Thánh Thần lúc 9 giờ sáng là Chuỗi Mân Côi. Nhóm TĐCTT mặc đồng phục mầu 

trắng: Ý nghĩa nhị trùng - vừa để tang Chúa Kitô Tử Giá vừa vọng đón Người Phục Sinh! 
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          Đề tài sáng:  Hạt lúa miến nục nát”; Đề tài chiều:  Thày là sự s ng lại và là sự s ng” 

 

 
 

Cha và chung cộng đoàn cầu cho người chia sẻ đề tài 2 - Gioan 13:1 

"  ườ  đã   u những kẻ thuộc về mình thì   ười yêu họ cho tới cùng"  
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Canh Thức bên Mồ Chúa 
 

 
 

 

Sau Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, phái đoàn băng qua các luồng đường đi ngoằn nghèo trong nội 

thành Jerusalem giữa đêm vắng tanh để đến Mồ Thánh lúc 11:30 đêm, và đã được diễm phúc ở 

bên Mồ Thánh 1 tiếng, đến 12:30 sáng Chúa Nhật, như thể cùng nhau canh thức đợi chờ giây 

phút tuyệt vời và tột đỉnh của lịch sử loài người là giây phút Chúa Kitô sống lại… Alleluia! 
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Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4 

Cử hành Lễ Phục Sinh và  
Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly 
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Nhà Thờ Tiệc Ly của Công giáo đây gần Nhà Tiệc Ly ngày xưa, nay dân Do Thái đang nắm giữ. 

Nhà Tiệc Ly là nơi Chúa Kitô đã thiết lập Thánh Thể và đã hiện ra 2 lần ở đây sau phục sinh! 

 

Lần thứ nhất Người đã chứng tỏ Người không phải là ma, bằng cách ăn trước mặt các tông đồ; 

lần thứ hai Người đã tỏ cho tông đồ Toma thấy 5 Dấu Thánh của Đấng đã chiến thắng tội lỗi và 

sự chết, vì Người  là sự sống lại và là sự sống” (Gn 11:25), để các môn đệ tin vào Người! 
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Bởi thế, 7 người anh chị em tuyên hứa làm TĐCTT ở Nhà Nguyện Tiệc Ly này thật là ý nghĩa. 

Vì ơn gọi của TĐCTT là tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. 

 

 
 

Nhờ đó, nhờ lòng tin của họ, LTXC được tỏ hiện nơi họ, chiếm đoạt họ, sống trong họ, để họ có 

thể  yêu nhau như Thày yêu thương các con” (Gioan 13:34), như  Cha là Đấng trọn lành ở trên 

trời” (Mathêu 5:48) -  là Đấng thương xót” (Luca 6:36) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay! 
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Lưu ảnh chung cuối cùng ở ngoài Nhà Thờ Tiệc Ly, một Nơi Thánh cuối cùng 

ở Đất Hứa trong chuyến Hành Hương Thánh Địa – Tuần Thánh Vượt Qua 2019 
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Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh Ngày 22/4 

Trở về tiếp tục sống Hành Trình Vượt Qua của đời sống Đức Tin Kitô hữu 

 
 

 
 

Ước gì cảm nghiệm thần linh về LTXC qua chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt 

Qua 2019 tuyệt vời này biến đổi Niềm Tin (belief) Kitô Giáo của chúng ta thành Lòng Tin 
Tưởng Phó Thác (entrust) vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự! 
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Trên chuyến bay Lufthansa từ Munich Đức quốc về LAX Hoa Kỳ,  

 Cha Đức Minh sau hành hương trông tươi trẻ hẳn ra - như càng cải lão hoàn đồng… 

 

 
 

Tạ ơn LTXC đã ở cùng phái đoàn hành hương TĐCTT, trong đó có Nhóm Nam California,  

đã đi về tràn đầy bình an và cảm nghiệm Vượt Qua của LTXC và với LTXC, để nhờ đó họ được 

hoan hưởng Niềm Vui Thương Xót như LTXC vậy. Amen! 
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Cảm Nghiệm Hành Hương Thánh  Địa 2019 của Cha Linh Hướng 

 

huyến  Hành Hương Đất Thánh Tuần 

Lễ Vượt Qua”, 12-22/04/2019, quả là 

một đặc ân, một món quà quí hiếm 

Chúa ban cho tôi ở giai đoạn cuối đời. 

Cùng với một số anh chị em trong nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương, chúng tôi được thăm 

viếng những nơi Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên, 

rao giảng Tin Mừng, chữa lành bao nhiêu 

người đau khổ, bệnh tật…, thậm chí cả một ít 

người đã chết rồi mà được sống lại. 

Đặc biệt là được hướng dẫn theo chân Chúa 

suốt cả cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, kể 

từ ngày dân chúng đón rước Chúa vào 

Giêrusalem, ăn lễ Vượt Qua cũng là Tiệc Ly 

với các môn đệ, lập Phép Thánh Thể, vào cầu 

nguyện ở Vườn Dầu, ra gặp quân dữ, bị phản 

nộp rồi bị bắt giải đi, ra tòa, chị đánh đòn, 

nhạo cười, bị luẽ đông kêu án, bắt vác thập giá 

lên đồi canvê, chịu đóng đinh… và chết; một 

cái chết vô cùng đau đớn, nhục nhã và cô đơn, 

cay đắng quá sức tưởng tượng!!  Các môn đệ 

đã sợ hãi, kinh hoàng bỏ chạy… và chối từ…! 

Sau hai ngày vắng lạnh, buồn tênh, đầy lo 

âu… bỗng có tin kỳ lạ khiến mọi người bỡ ngỡ 

đến sửng sờ:  mộ Chúa trống không!”… 

 Chúng tôi đã thấy Chúa gần mộ”! Rồi tin dồn 

dập them:  Chúa sống lại… và đồng hành với 

chúng tôi!... Về đến nhà… Chúa ghé vào… bẻ 

bánh với chúng tôi!”…  Về lại Galilê, chúng 

tôi cũng đã được Chúa đến thăm… Và ban 

Thánh Thần… ủy quyền tha tội..!” … Chúa 

cũng cho thấy dấu đanh ở tay, chân và cạnh 

sườn!  Hãy sờ vào các vết thương… Hãy tin 

và đừng cứng lòng!” Chúa đã hiện đến trên bờ 

biển và chỉ dẫn cho các môn đệ thả lưới và kéo 

lên một mẻ cá chật lưới, thần kỳ!... Chúa đã 

khích lệ Phêrô tuyên xưng lòng mến rồi chính 

thức đặt Phêrô làm mục tử chăn dắt Hội 

Thánh… 

Tất cả những sự việc trên đây cũng như những 

lời giảng dạy, khuyến klhích của Chúa đã 

được ghi lại bằng giấy mực, minh họa bằng 

ảnh tượng và các chứng tích bằng gạch đá và 

sắt thép. Chuyến hành hương trong Tuần Vượt 

Qua vừa rồi đã tạo điều kiện cho chúng tôi 

nghe lại, đọc lại và quan sát lại qua các chứng 

tích lịch sử. Nhờ đó chúng tôi đã nhận ra tình 

thương cao quí, vô biên, vô điều kiện của 

Đấng Thiên Sai đã tự hiến mình cho loài người 

khỏi chết, và đã sống lại để thông truyền sự 

sống mới, sự sống thần linh muôn đời cho 

những ai tin vào Chúa Kitô, Đấng đã yêu ta vô 

điều kiện, và yêu ta đến cùng. 

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con 

một chuyến hành hương an bình và đầy ơn, đã 

giúp chúng con cảm nghiệm Tình Thương vô 

bờ bến của Chúa. Xin Chúa đốt lên lửa tin yêu 

trong long chúng con, giúp chúng con tin 

Chúa mạnh mẽ hơn, mến Chúa nồng nhiệt hơn 

và trung thành với Chúa đến cùng. Amen. 

Giuse Duc Minh 

(K  Yếu  ành  ươn   019, t an  339-340 - 

Mời xem tất cả tập k  yếu này ở cái link sau 

đâ :) 

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh 

Vượt Qua 2019: Kỷ Yếu 

C 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2019/2019-KyYeu-HHTD.TTVQ.pdf
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2019/2019-KyYeu-HHTD.TTVQ.pdf
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Sinh Hoạt với TĐCTT 

  
Ở các Khóa TĐCTT và LTXC 

Ở các Buổi Hội Ngộ Tiểu Nhóm 

  Ở các Buổi Hội Ngộ Chúc Mừng 

 

Khóa TĐCTT và LTXC 

 Năm 2014 

 
 

27-29/6: Khóa TĐCTT VI cho Nội bộ - Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona California   
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Khóa LTXC XII 18-20/7 cho chung Cộng Đồng Dân Chúa Nam California ở Đền Thánh Đức 

Mẹ Dâng Con Corona - Sáng Chúa Nhật 20/7: Đề tài "Người động lòng thương" 
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 Năm 2016 

 
 

Khóa LTXC XX 16-17/7/2016 tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange CA 
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Sau bài giảng, chủ sự nghi thức tuyên hứa của 49 tân TĐCTT (được chỉ định ngồi hàng đầu) 
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Năm 2017 
 

Khóa TĐCTT VIII nội bộ - Mater Dolorosa Retreat Center TGP LA CA 30/6 - 2/7 

 

 

Cha Đức Minh ngỏ ý tham dự Khóa TĐCTT VIII và ngài đã ở lại sinh hoạt suốt khóa 3 ngày 
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Đường Thánh Giá vào lúc 7 giờ tối khai mạc Thứ Sáu 
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Cha Đức Minh với đề tài: Cải Thiện Đời Sống là trở về với LTXC 
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Chầu Thánh Thể tối Thứ Bảy  

 

Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 
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Cha chủ tế Nguyễn Đức Minh, ngay sau bài thánh ca kết lễ, đã ban phép lành đặc biệt 

cho các chị bị khó khăn chân bước và một chị cảm thấy mình có triệu chứng ung thư 
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Năm 2018 
 

Chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 8 tân TĐCTT Khóa LTXC XXX Chúa Nhật 15/7 
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Năm 2019 
 

Khóa LTXC XXXVIII 7-8/6  
Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange California   

Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng 
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Hội Ngộ Tiểu Nhóm 

 Năm 2017 

Tiểu Nhóm TĐCTT 3 Thứ Năm 16/2/2017 nhà AC Lý Minh Ngọc Anh Santa Ana CA 
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Tiểu Nhóm 3 TĐCTT Thứ Năm 16/3/2017 nhà AC Lý Minh Ngọc Anh Santa Ana CA 
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Tiểu Nhóm 4 TĐCTT Thứ Năm ngày 28/9 ở Tư Gia AC Ngát Hương Garden Grove 
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Tiểu Nhóm TĐCTT 3 Thứ Năm 16/11/2017 nhà AC Lý Minh và Ngọc Anh Santa Ana 
 

 
 

 
 

Hội ngộ tiểu nhóm TĐCTT theo mẫu Bữa Tiệc Ly: 

ăn trước - Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các môn đệ, 

chia sẻ PVLC - Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ, 

và cầu nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót - Chúa Giêsu cầu cùng Chúa Cha 
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Hội Ngộ Chúc Mừng 

(Giáng sinh, Tân niên, Thụ phong, Tuyên hứa, Tạ ơn) 

Năm 2014 

Ngày 11/12 - Hội Ngộ Mừng Giáng Sinh ở Brothers of Saint Patrick GP Orange CA 
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Năm 2015 
 

Ngày 5/2 - Hội Ngộ Mừng Tết 
 

3 Cha Linh Hướng Nam California cùng tham dự: Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH, Cha Nguyễn 

Đức Minh, PTLH, và Cha Nguyễn Tuấn Long, LH TGP LA và nguyên TLH 
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Cha Phó TLH Đức Minh chúc xuân Nhóm TĐCTT 
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Thứ Bảy 11/4 Ngày Hội Ngộ Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC CN 12/4 
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21/5 - Hội Ngộ Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong LM Quí Cha Linh Hướng 
 

 
 

 
 

Nhóm TĐCTT bắt đầu làm bộ đồng phục 3 mầu hè 2014, nhân dịp mừng các vị thụ phong linh 

mục cùng Tháng 5, kính biếu Cha TLH Tuần (21/5/1988) và Cha TLH Đức Minh (27/5/1961) 
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Ngày 15/8 - Hội Ngộ mừng Tân TĐCTT Khóa LTXC XV-2015 
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Năm 2016 
 

2/4 Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy ở Brothers of Saint Patrick 
 

 
 
 

Năm 2017 

2/5: Mừng kỷ niệm thụ phong Lm 3 Cha Linh Hướng Nam CA GX Saint Barbara 
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Mừng kỷ niệm thụ phong linh mục: 

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn - 29 năm (21/5/1988-2017) 

Đức Ông Phó TLH Nguyễn Đức Minh - 56 năm (27/5/1961-2017)  

Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên TLH - 9 năm (31/5/2008-2017) 
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Cha Đức Minh ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT 
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13/8/2017 Mừng 21 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXV - 2017 Giáo Xứ Saint Barbara  
 

 
 

 
 

Cha PTLH Nguyễn Đức Minh 89 tuổi cải lão hoàn đồng  

cùng đàn con thực hiện các cử động theo điệu nhạc lời ca  

được Ban Sinh Hoạt TĐCTT phụ diễn để làm tăng thêm phần hào hứng vui nhộn cho buổi mừng 
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Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima ngày 31/10/2017  
và Mừng Tước Đức Ông Cha Nguyễn Đức Minh 
Hội trường Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA 

 

 
 

 
 

Kết thúc Chuỗi Kinh Mân Côi, TĐCTT hiến dâng Việt Nam cho Mẹ,  

bằng bản kinh được dọn sẵn và phổ biến từ 10/2012. 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-SinhHoat-2017/000.TDCTT%20Nam%20CA%20Be%20Mac%20Nam%20Fatima.html
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Đức ông PTLH ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT 
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Mừng Giáng Sinh tối Thứ Năm 14/12 tại Hội Trường GX Lavang Santa Ana CA 
 

 
 

 
 

Đức ông PTLH chúc Giáng Sinh Nhóm TĐCTT 
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Năm 2018 

 Mừng Xuân Mậu Tuấn 2018 Thứ Năm Ngày 8/2 ở 2 Phòng Họp GX Lavang 

 

Đức Ông PTLH chúc xuân Nhóm TĐCTT 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2018/TDCTT-HoiNgoMungTanXuan2018.html
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Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

184 
 

Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động (8-10/6)  
ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA: Chúa Nhật 10/6 
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HSTTM tuyên hứa đợt 2 - tất cả là 16 anh chị em, bao gồm cả các vùng ngoài Nam California: 

Houston TX (2), Virginia (2), Maryland (1), Bolivia (1), San Jose CA (1), 9 Orange County CA 
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Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng (3 lần) 
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Thứ Bảy 11/8/2018 Mừng tạ ơn Nhóm TĐCTT được GP Orange CA công nhận 
ngày 17/7/2018 ở Nhà Thờ và Hội Trường GX Saint Barbara Santa Ana CA 

 

 

100 TĐCTT (một số chị chưa kịp tới hay chỉ có thể tới tham dự tiệc 105 người), còn đông hơn 

cả Đại Hội Mừng 10 Năm  n Khởi Động (92 - bao gồm cả TĐCTT ngoài California) 
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Đức Ông PTLH bày tỏ niềm vui cùng lòng cảm tạ LTXC với và cho Nhóm TĐCTT 

Xin LTXC cho Nhóm TĐCTT sống xứng với ơn ban được Giáo Hội hợp thức hóa này, 

và chính ngài cùng Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn đã được LTXC dùng để ban hồng ân ấy! 
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Thứ Bảy 8/12/2018 Tĩnh Tâm Thánh Mẫu  
Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo và Giáng Sinh  

tại Brothers of Saint Patrick 
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Năm 2019 

 Mừng Tân Xuân ngày mùng 1 tháng 2 

 

2 ảnh lưu niệm: 1 lúc mới khai mạc và 1 khi kết thúc, hầu như vẫn giữ nguyên vị trị như nhau! 

 

Tối đa 50 anh chị em, thường từ 80 tới 90, bởi thời điểm mừng tân xuân còn có nhiều anh chị em 

đang làm việc và để tránh hôm sau bị mưa càng ít! 
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Tất cả anh chị em, bao gồm cả Đức Ông PTLH, cùng vỗ tay vang điệu nhạc lời ca mừng xuân… 
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Biếu quà tết Cha PTLH: 300 MK   1 cuốn Kỷ Yếu 10 Năm  n Khởi Động   1 bánh chưng 
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Vì là Thứ Sáu Đầu Tháng, Nhóm TĐCTT có lệ Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày",  

từ 3 đến 4 giờ chiều, cũng để mừng xuân 
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Thứ Bảy 7/12/2019 - Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 
 

 
 
 

Năm 2020 

 Chúa Nhật 2/2 Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 2020 ở Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana 
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Với 4 anh mặc áo kiểu mừng xuân 2/2/2020 ở hội trường GX St Barbara 

 

 
 

Với 3 chị mặc áo dài mừng xuân 8/2/2018 ở 2 Phòng Họp GX Lavang 
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Tống cựu Năm Cũ 2019 Nghinh tân Năm Mới 2020: Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year! 
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Cử Hành với TĐCTT 
 

 

Năm 2014 

 TĐCTT Hội Ngộ Ngày Thánh Mẫu ở Carthage Missouri ngày Thứ Bảy 8/8 

 

Cha Nguyễn Đức Minh giảng lễ sáng Thứ Bảy 8/8 ở Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, và 

Cha Hà Đăng Đoàn, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc HK chủ tế 
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Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân Linh Mục (1961 - 2021) - Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh  

 

201 
 

 
 

Bữa tiệc hội ngộ TĐCTT các nơi về tham dự NTM 2014 lần đầu tiên 

 

 

TĐCTT tham dự NTM 2014, nếu căn cứ vào các hình chụp khác nhau, bao gồm cả lễ sáng, tiệc 

trưa, và họp chiều thì: TGP Seattle WA (2), TGP Galveston-Houston TX (7), GP San Bernadino 

(5), GP Orange CA (11), TGP Philadelphia PA (1) 
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Năm 2016 
 

“Một Giờ với Thày” Tối 17/9/2016, tại Hội Trường Nhà Thờ Lavang GP Orange  
 

 
 

 
 

Phái đoàn TĐCTT lên đường thực hiện cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên Năm 

Thánh Thương Xót 2016 được cộng đoàn TĐCTT cầu nguyện và 2 Cha Linh hướng chúc phúc 
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Năm 2017 
 

 Ngày 13 Fatima trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 

 

 Ngày 13/6/2017 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA 
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Ngày 13/7/2017 tại một Phòng Họp của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Santa Ana CA 
 

 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

206 
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Ngày 13/8/2017 tại Hội Trường của Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA 
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Ngày 13/9/2017 tại một Phòng Họp của Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Santa Ana CA 
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Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 Ngày 8/12/2017 & Tuyên Thệ HSTTM 
 

 
 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-SinhHoat-2017/000.TDCTT%20Khai%20Mac%20Nam%20DBTX%202018%20va%20Tuyen%20The%20HSTTM%208.12.2017.html
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48 HSTTM Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ: 45 TĐCTT (bao gồm cả Đức Ông) + 3 Thân nhân của TĐCTT 

Khóa LTXC 2009: 2 + Khóa LTXC 2011: 6 + Khóa LTXC 2012: 4  

Khóa LTXC 2013: 6 + Khóa LTXC 2014: 8 + Khóa LTXC 2015: 7 

Khóa LTXC 2016: 10 + Khóa LTXC 2017: 1   Thân nhân TĐCTT 3 
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Năm 2018 
 

Ngày 16/6/2018 - Lễ Tạ Ơn 55 Năm Thành Hôn Cặp TĐCTT Ngọc Bích - Thúy Nga 
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Năm 2019 
 

 Thứ Sáu Đầu Tháng Ngày 5/1/2019 - Giỗ chồng ở Nhà Chị Văn Thị Nguyệt 
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Thứ Bảy 26/1/2019 Lễ cầu cho LH Agnes, mẹ Anh Sum tại nhà Chị Trần Kim Oanh 
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Thứ Bảy Đầu Tháng 2/2 Đền Tạ và Giỗ LH Maria của AC Lung Mai - tại nhà của AC  
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Thứ Sáu 22/2/2019: Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót  
Lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô, tại nhà AC Ngát Hương Garden Grove  
cầu cho GH đang giải quyết đại nạn giáo sĩ ấu dâm ở Roma  
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Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/3/2019 tại nhà AC Ngát Hương Garden Grove CA 
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Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6/4/2019 tại nhà Chị Trần Kim Oanh 

 
 

 
 

Trước khi bắt đầu chương trình Đền Tạ hôm nay 1 tiếng, một số anh chị em TĐCTT 

họp tổng kết về chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 11 ngày tuần tới, 

một thời điểm cố ý chọn để chẳng những kính viếng các nơi thánh, mà còn cùng với 

cộng đồng dân Chúa cử hành mầu nhiệm thánh vào đúng nơi thánh giờ thánh lịch sử ngày xưa! 
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Thánh lễ đền tạ cũng để cầu hồn cho chồng của Chị gia chủ Trần Kim Oanh 

 

 

Chị gia chủ Trần Kim Oanh ngỏ lời cám ơn cha và anh chị em TĐCTT  

một cách vắn tắt cho lễ giỗ chồng lần đầu tiên ở Mỹ 
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Phép lành lên đường hành hương cho quí TĐCTT tham dự 

chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 4/2014 tuần tới 
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Thứ Sáu 20/9/2019 - Làm Phép Nhà và Giỗ Chồng Chị Nguyễn Trinh 
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Hai chị tham dự hôm ấy tiện xin Cha làm phép xe mới của mình: Chị Ngọc Trinh + Ngọc Huệ 
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Thứ Bảy 28/9 Mừng Ngân Khánh Lm Cha Huỳnh Hồng Phúc, bào đệ Chị Mỹ Hạnh 
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"Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" cho Giáo Hội ở Đức Quốc  
Thứ Sáu Đầu Tháng 1/11/2019 ở Saint Patrick 

 

 
 

 



Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Chủ trương và Thực hiện 

 

226 
 

2020 
 

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/1 - Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Maria 
 

 
 

Ngay sau khi chợt biết được GP Orange không cho phép lễ tư gia, và trong khi xin phép chuẩn 

không được, Nhóm TĐCTT bắt đầu tổ chức ở nguyện đường Brothers of Saint Patrick 
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Tối Thứ Sáu đầu tháng kiêm cả Thứ Bảy Đầu Tháng, vì xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu 

cũng là xúc phạm đến Mẫu Tâm Maria, nên cần phải đền tạ cả hai, một lúc cũng hợp tình hợp lý: 

bằng cả 2 chuỗi Mân Côi (trước) và Thương Xót (sau), trước lễ, và sau lễ là Chầu Thánh Thể. 
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Thứ Sáu Đầu Tháng 7/2/2020: Đền Tạ Thánh Tâm Chúa & Trái Tim Mẹ ở St Patrick 

 
 

 
 

 
 

Đại dịch covid-19 đã xuất hiện ở Trung quốc từ 11/2019, và lan sang Mỹ vào đầu Tháng 2/2020. 

Vì chưa bị lệnh phong tỏa từ cả Liên Bang lẫn tiểu bang, Nhóm TĐCTT vẫn hội ngộ thương xót 
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Thứ Sáu 28/2/2020 - Hội Ngộ Tang Chế cho Chồng mới chết của Chị Huỳnh Thanh 
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12/12/2020 Thăm Cha Đức Minh Bị Gao / Gout trong Mùa Đại Dịch Covid-19  
 

 
 

Cha bị Gao 3 lần: lần 1 Tháng 4 và lần 2 Tháng 12/2020, lần 3 Tháng 3/3021 
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Đây là trung tâm phòng khách, đồng thời cũng trở thành bàn thờ  

trong những lần ngài bị gout phải ngồi xe lăn làm lễ,  

hay để ngài dâng lễ hằng ngày trong thời gian phong tỏa bởi đại dịch covid-19 
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2021 
 

Thứ Bảy 6/3/2021 - Ngày gọi thăm ngài lại chính là ngày Cha bị Gao lần 3 
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Thứ Sáu 19/3/2021 - Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Nhóm TĐCTT qua Youtube  
 

 
 

Đề tài: "Chị đã đư c tha nhiều, vì chị đã   u mến nhiều" (Luca 7:47)  

Ảnh do chị TĐCTT ở gần Cha đã thực hiện livestream cho ngài tại tư gia nhà của ngài  
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Cha Đức Minh qua livestream nhấn mạnh đến LTXC,  

khác với con người có khuynh hướng xét nét, bắt bẻ, thành kiến, khinh thường tội nhân 
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Cha đang lắng nghe tham dự viên chia sẻ về LTXC với tội nhân  

và một số câu hỏi được đặt ra với ngài nếu có 

 

 
 

Livestream còn nói với nhau và thấy nhau là do người host buổi tĩnh tâm này sử dụng thêm zoom 

và freeconferencecalls tại nhà mình... nhưng cần phải có sự trợ giúp trực tiếp của chị host 

livestream ở ngay tại hiện trường bấy giờ với phone và laptop thích ứng phụ them. Có thể xem 

lại buổi tĩnh tâm này ở cái link youtube sau đây: https://youtu.be/rXVRrbv950o  

https://youtu.be/rXVRrbv950o
https://youtu.be/rXVRrbv950o
https://youtu.be/rXVRrbv950o
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Thứ Bảy Ngày 20/3/2021 - Phỏng Vấn Thực Hiện Kỷ Yếu 60 Năm Linh Mục 

 
 

1- Về cảm nghiệm và hoạt động trong 60 năm linh mục của ngài. 
 (Ngài thích tính c ch thân mật Cha con hơn là " Ông" cháu) 

  "Trong 60 năm linh mục của Cha, Cha cảm thấy cuộc đời của Cha như thế nào?" 

"Tô  cảm thấ  là t àn n ập tình thươn  của Ch a một c ch đ c   ệt. T on  thờ    an s n  vớ  

  ệt cộn  tạ  n hệ an t  n m 1945 tớ  n m 1954, thì có l c tô  tưởn  là chết t on  đó t on  một 

thờ    an n  n...thế mà Ch a lạ  dẫn tô   a kh   vùn  cộn  sản đ      đ  vào  am     đư c  ử  

san  du học.Thì tất cả như là t u ện ph ếm, t u ện thần t  n vậ ..." 
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"Trong 60 năm vừa rồi những việc làm của Cha đáp lại ơn Chúa thì Cha thấy như thế nào?" 

- " ó cũn  là một ơn Ch a. Tô  khôn  n hĩ đến nhữn  chu ện lâu dà  như vậ . 

 à     nó cứ  ẩ   a t  chu ện nà  san  chu ện kh c.  

 à tô  cũn  khôn  n ờ là tô  s n  đến n m na , tức là đã 93 tu      ..." 

 

 
 

2- Về 2 lần (1972 và 1994) Cha sang Pháp gặp Cựu Hoàng Bảo Đại 
Lần 1 vào năm 1972 (xin vắn tắt ý chính như sau:) 

Tại sao cựu hoàng thoái vị để trao quyền cho chính phủ Hồ Chí Minh? 

-  ì n h  thấ  nhữn  n ườ  th o ph     Chí   nh nà  thân Tâ  phươn  đ  cứu qu c.... h p vớ  

ý mu n của n à  hoàn  

Lần 2 vào năm 1994 (xin vắn tắt ý chính như sau:) 

 Ấn vàng và kiếm ngọc cựu hoàng ngài đã lấy lại chưa và hiện đang để ở đâu? 

- Cả   đã t ả về cho cựu hoàn  và cựu hoàn  đã t ao k ếm vàn  cho con là  ảo  on , còn ấn 

vàn  cựu hoàn   ử  t on  nhà   n  

(Cha Đức Minh xin được xem coi thì cựu hoàng hứa sẽ cho Cha xem khi không có ai,  

nhưng rất tiếc sau đó không bao giờ còn cơ hội nữa) 

Cha Đức Minh còn cho biết trong lần thứ 2 ngài còn liệu cách hỏi khéo cựu hoàng về sự thật cựu 

hoàng rửa tội và vào lúc nào? 

-  ào chính n m 1988 là n m    o  ộ  tôn phon  h  n th nh cho 117 chân phước tử đạo ở   ệt 

 am, t on  đó đa s   ị s t hạ   ở  T  ều   u  n của vị cựu hoàn  nà ! 

(nếu cần đọc thêm tài liệu lịch sử thì ở những cái links trên Google Search sau đây:) 

VUA BảO ĐạI  THOÁI Vị ,  TRAO ấN ,  KIếM NHƯ THế NÀO? 

PH T CHUYểN GIAO ấN KIếM CủA VUA BảO ĐạI  DIễN RA . . .  

NHữNG ĐIềU ĐặC BIệT Về VUA BảO ĐạI . . .  

CựU HOÀNG BảO ĐạI  THEO CÔNG G IÁO -  CONGG IAOV IETNAM .NET  
 

https://zingnews.vn/vua-bao-dai-thoai-vi-trao-an-kiem-nhu-the-nao-post821582.html
https://zingnews.vn/phut-chuyen-giao-an-kiem-cua-vua-bao-dai-dien-ra-the-nao-post975035.html
https://www.facebook.com/emperorcruises/posts/nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-v%E1%BB%81-vua-b%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A1ib%E1%BA%A3o-%C4%91%E1%BA%A1i-l%C3%A0-v%E1%BB%8B-vua-s%E1%BB%91ng-g%E1%BA%A7n-v%E1%BB%9Bi-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A1i-ch%C3%BAng-/704697586319308/
http://www.conggiaovietnam.net/index.php/index.php?m=module3&v=chapter&ib=20&ict=250
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3- Về sự kiện ngài gia nhập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) 

"Cha là một vị linh mục lão thành và Cha đã từng dậy bao nhiêu là linh mục, mà trong khi đó 

Nhóm TĐCTT là một cái nhóm mới mẻ và bé nhỏ. Bởi vì mới được thành lập năm 2009 thôi, mà 

tới năm 2014 Cha lại gia nhập nhóm. Con thấy rằng Cha rất khiêm nhượng trong chỗ này, và 

Cha biết đây chỉ là một cái nhóm do giáo dân lập thôi,  chứ không phải một đấng bậc nào hay 

một vị thánh nào... thế mà Cha vẫn gia nhập. Cha cảm thấy như thế nào khi bắt đầu gia nhập và 

tại sao Cha gia nhập, rồi Cha thấy chúng con ra sao?" 
(Sau khi ngài kể lại dài dòng các chị tiết 7 tháng bị tù cải tạo cộng sản tưởng chết ở Nghệ An 17/1-8/1954 

mà lúc đầu phỏng vấn ngài mới lướt qua, cũng không có cả ngay trong bài ngài viết ở đầu Kỷ Yếu này ...) 

" ờ  tô  l c đó (n à  có ý nó  sau kh   ất n ờ tho t đư c cộn  sản) tô  thấ  t àn n ập tình 

thươn  của Ch a,mà đến l c sau nà    p anh  m là  hóm T CTT thì tô  có th ện cảm n a , và 

vì thế mà tô    n   a nhập!...Tô  thấ  côn  v ệc của anh  m  ất là t t đ p và chính th n . 

 à vì thế sau nà  địa phận h   tô  chu ện đó thì tô  thưa vớ  địa phận: â  là nhóm n ườ  thành 

tâm th ện chí, và có lòn  t n tưởn  và phó th c  ất nh ều cho thươn   ót của Ch a. Cho nên xin 

tòa    m mục nếu mà   t định thì thì   t định và côn  nhận cho họ..." 

  

Thật vậy, đoạn cuối cùng của cuộc phỏng vấn này liên quan đến danh xưng và sự kiện Nhóm 

TĐCTT được hợp thức hóa. Trước hết là danh xưng của Nhóm TĐCTT ở Tiếng Anh đầu tiên là 

"The Apostles of Merciful God", nhưng Cha Đức Minh đã đề nghị đổi lại cho có tính cách Tây 

phương hơn: "The Apostolate of Divine Mercy". Tuy nhiên, vì danh xưng ấy dễ bị trùng hợp, bởi 

thế nên ngài đã đồng ý với tôi thêm chữ  Viet” vào, thành  The Viet Apostolate of Divine 

Mercy”, một danh xưng chính thức với cả giáo quyền lẫn chính quyền. Giáo quyền GP Orange, 

sau khi gặp tôi trực tiếp và thăm dò 2 Vị Linh hướng chính của TĐCTT ở GP Orange: Cha TLH 

Phạm Ngọc Tuấn và Đức Ông PTLH Nguyễn Đức Minh, đã công nhận The Viet Apostolate of 

Divine Mercy là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành chính thức của Giáo Hội 17/7/2018. 
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 Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT ân phúc được có 2 phần tử chính thức là 2 vị linh mục 

lão thành, cả hai vị, về dân sự, đều có cấp bằng tiến sĩ, và về tôn giáo, đều trọng vọng trong cộng 

đồng dân Chúa hải ngoại: Cha Giuse Nguyễn Đức Minh TGP Los Angeles - Linh mục 1961 và 

TĐCTT 2014 (Khóa LTXC XI ngày 4/5), tiến sĩ triết lý khoa học ở Mỹ và văn hóa lịch sử Á 

đông ở Anh, thày dạy rất nhiều linh mục dòng và triều. Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh GP San 

Jose CA - Linh mục 1957 và TĐCTT 2017 (Khóa LTXC XXVII 22-24/9), tiến sĩ khoa học ở 

Đức, thành lập Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ và là chủ tịch tiên khởi 1980-1984.  
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Hai vị linh mục lão thành này cũng quen biết nhau, và cùng nhau, không hẹn mà hò, 

đã trở thành chẳng những một vực thẳm khiêm hạ để Nhóm TĐCTT hứng nhận ngập tràn LTXC 

mà con hai trụ cột để chống đỡ Nhóm TĐCTT bằng thế giá khả kính đầy uy tín của các ngài! 
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Để bổ túc thêm cho lần phỏng vấn 20/3, sáng ngày 18/4/2021 người phỏng vấn nhắn tin: 

"Cha Đức Minh ơi, Cha có câu tâm niệm nào cho cuộc đời linh mục của Cha không? 

Nếu có xin Cha cho con biết nhé. Con xin cám ơn Cha" 

Vào lúc 2:23 giờ chiều cùng ngày, ngài đã hồi âm tin nhắn phỏng vấn trên như sau: 

"Anh Tĩnh, n m 194  kh  mớ  vào chủn  v ện   nh 

tôi có chọn một khẩu h ệu cho cả đờ  s n  là: Omn a Omn  us  (1Cor  9:  ) Tất cả cho mọ  

n ườ . Còn lờ  n u ện thầm nãn  dùn  thì và  chục n m na  tô  ha    t chước  a  đệ    n kề 

Th nh     Ch a: ạ  Ch a,   n cho con thấ  Ch a  õ  àn  hơn, cho con mến Ch a th ết tha hơn, 

cho con th o Ch a khẳn  khít hơn.  ...do phim Jesus the SuperStar? Jducminh. 

  

Xin nghe trọn cuộc phỏng vấn ở cái link dưới đây, với bài thánh ca phụ họa: 

ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3 
 

 

 

 

Các Hình  nh Nhóm TĐCTT Kính Tặng Cha 
 

Đức ông Nguyễn Đức Minh vốn thuộc về TGP Los Angeles, nhưng hưu trí tại GP Orange 

California, tại địa chỉ 432 S. Harbor Blvd, Space 37 – Santa Ana, CA 92704, nơi ngài có thể đi 

bộ ra Nhà Thờ Lavang, để phụ giúp phụng vụ và mục vụ cho cộng đoàn Lavang này từ năm 

2007. Trong phòng cách của căn tư gia mobile này ngài đã trưng bày tất cả các hình ảnh Nhóm 

TĐCTT tặng ngài sau đây: 

 

 
 

Tấm hình đông người trên đây treo ở bức tường bên trái cửa vào  

do Nhóm TĐCTT tặng Cha sau Lễ Tạ  n Tước Đức Ông của Cha 

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2021/ChaNguyenDucMinh-60NamLinhMuc.mp3
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Những tấm ảnh được Cha Đức Minh treo trên bức tường chính ở nhà ngài do Nhóm TĐCTT đã 

biếu ngài vào các dịp đặc biệt khác nhau, từ trái sang phải là những tấm ảnh sau đây: 

 

2 Ảnh Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano Ý quốc trong chuyến Hành Hương 2014; 

Ảnh Mẹ Đồng Công đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ; 

Ảnh LTXC ghép với 2 Vị Thánh Balan về LTXC: Thánh Faustina và Thánh GH Gioan Phaolô II 

 

 

 

“NIỀM VUI YÊU THƯƠNG” 

 

Tâm Tình Tri Ân Cảm Tạ của Đại Diện Nhóm TĐCTT 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 
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n tượng trên hết của tôi, cho tới nay, 

về một vị linh mục lão thành Giuse 

Nguyễn Đức Minh, đó là sức sống 

thiêng liêng dồi dào mãnh liệt của ngài, 

chẳng những được ẩn giấu nơi lòng khiêm 

nhượng sâu xa của ngài, mà còn được bộc 

phát ra nơi các hoạt động bác ái yêu 

thương phục vụ của ngài, kể cả ở thân xác 

già đời mà vẫn còn khỏe mạnh khác 

thường của ngài nữa. Nơi ngài, đúng là 

trọn vẹn một con người ai cũng mong 

muốn: đó là một con người luôn hoan 

hưởng trạng thái hồn an, xác mạnh, đời 

vui, sống thánh trước khi được chết lành! 

Tôi gặp ngài lần đầu tiên vào giữa thập 

niên 1990, khi tôi, từ đầu thập niên cuối 

cùng của thiên kỷ thứ nhất Kitô giáo, từ 

năm 1992, phục vụ phong trào giới trẻ ở 

TGP này là liên đoàn Thiếu Nhi Fatima, 

với tư cách là liên đoàn trưởng, một trong 

những phần tử chính thức của Hội đồng 

Mục vụ của Cộng đồng Công giáo Việt 

Nam TGP LA, thì bấy giờ, từ năm 1996, 

ngài bắt đầu thay Cha Võ Hồng Khanh, 

chính thức là linh mục đại diện cho cộng 

đồng của TGP LA. Hai vợ chồng chúng tôi 

được hân hạnh cùng ngài tham dự Đại 

Hội Mục Vụ lần đầu tiên của Cộng đồng 

Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ năm 1997 ở 

Houston Texas, do vị giám đốc của Văn 

Phòng đặc trách Cộng đồng Công giáo 

Việt Nam Hoa Kỳ là Đức ông Dominico 

Mai Thanh Lương tổ chức, với sự hiện 

diện của ĐHY Nguyễn Văn Thuận từ 

Roma sang. 

Tôi cách ngài đúng 20 tuổi. Ngài bằng tuổi 

bố mẹ của tôi, kém bố tôi 2 tuổi và hơn mẹ 

tôi 1 tuổi. Tôi, nếu xứng đáng, chỉ là học 

trò của một thày dạy được thụ huấn từ 

ngài thôi, chứ không phải là học trò được 

diễm phúc có ngài là sư phụ trực tiếp dạy 

dỗ, nghĩa là thuộc loại học trò cháu của 

ngài hơn là hạng học trò con của ngài. Thế 

mà, nhờ một cơ duyên bất ngờ, khi tổ 

chức chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ 

Balan đầu tiên cho Nhóm TĐCTT (Tông 

Đồ Chúa Tình Thương) năm 2014, nhân 

dịp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được 

Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Phanxicô, 

tôn phong hiển thành Chúa Nhật 

27/4/2014 ở Roma, chúng tôi đã mời ngài 

làm linh hướng hành hương cho chúng 

tôi, ngay sau khi vị linh hướng đầu tiên 

chúng tôi mời trước ở Orange County 

không thể đáp ứng. 

Và trong chuyến hành hương đầu tiên này 

với ngài, tôi có dịp trực tiếp sống với ngài 

gần gũi hơn, thậm chí được ở chung 

phòng 2 người một với ngài, tôi được 

phúc được chung phòng ngủ với ngài 

trong cả 3 chuyến hành hương 2014, 2017 

và 2019. 

 Lên xe một lúc là ngài có thể an giấc. 

Tiếng ngài còn to. Xếp hàng xưng tội với 

ngài phải đứng cho xa, kẻo nghe thấy hết 

những gì ngài khuyên hối nhân đang 

xưng tội với ngài bấy giờ. Cho dù tai ngài 

cần phải to tiếng ngài mới nghe thấy, 

nhưng mắt ngài còn sáng, nên ngài còn 

thích đọc báo chí, theo dõi thời cuộc v.v. 

Điểm đặc biệt nhất về ngài không phải chỉ 

Ấ 
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liên quan đến sức khỏe thể lý của ngài, mà 

còn đến mental health của ngài nữa, ở 

chỗ, trí nhớ của ngài phải nói là ngoại 

thường, tức ngài vẫn còn tỉnh táo và tinh 

tường, không hề bị suy yếu bởi chứng Ai-

Dám-Mơ (Alzheimer) thường xẩy ra cho 

người già. Nói chuyện với ngài mới khám 

phá ra rằng ngài đặc biệt thiên về lịch sử, 

và do đó không lạ gì ngài đã được Chúa 

trang bị cho một bộ nhớ - memory cần 

thiết là phải. 

Khi ngài kể chuyện cho anh chị em Nhóm 

TĐCTT nghe trong các chuyến hành 

hương 2014, 2016 và 2019, những sự kiện 

và biến cố đời xửa đời xưa ngài đã trải 

qua trên nửa thế kỷ trước, ở chỗ, ngài kể 

ra vanh vách tên từng nhân vật và từng 

nơi chốn cùng với ngày tháng từ hồi ấy. 

Những chi tiết được ngài thuật lại liên 

quan đến danh xưng ấy, không phải chỉ 

cho thấy trí nhớ còn rất tốt của ngài, mà 

còn cho thấy tâm hồn thánh đức của ngài 

liên lỉ nhận ra sự hiện diện và các tác động 

thần linh của Thiên Chúa trong cuộc đời 

trần thế của ngài. 

Chính vì ngài còn ăn ngon, ngủ dễ và quá 

nhớ như thế, nên tôi vẫn thường nói với 

ngài: "Cha sẽ sống thọ lắm đó cha". Mà ngài 

khỏe thật, lại dẻo dai nữa. Các chị đi hành 

hương với ngài không đi kịp ngài, và ngài 

thường dẫn đầu phái đoàn đi bộ từ chỗ 

này đến chỗ kia v.v. Chưa hết, sức ngài 

chẳng những khỏe và dai lại còn cứng cát 

nữa, đến độ hai lần đụng xe,  trước 2 

trong 3 chuyến với Nhóm TĐCTT, 2014 và 

2017, mà mình mẩy của ngài chẳng hề hấn 

gì, cho dù xe có bị hư hại đến không chạy 

được nữa. 

Trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ 

Balan, phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã 

phải dậy từ 2 giờ sáng để đi xe lửa lên 

Vatican. Vì bấy giờ không một xe tour bus 

nào được kéo đến Roma. Từ trạm xe lửa ở 

gần Vatican, chúng tôi, cùng với đoàn 

hành hương đến từ các quốc gia Âu Châu, 

đông đảo đổ bộ tiến tới Quảng Trường 

Thánh Phêrô, một quảng trường không 

cho một khách hành hương nào lai vãng 

từ chiều tối hôm trước. Cho tới gần con 

đường chính để đâm thẳng vào quảng 

trường này thì tất cả phải dừng dân đứng 

lại, để đợi chờ và thỉnh thoảng nhúc nhích 

tiến lên từng chút một. Cứ thế mà đứng 

chờ, từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa mới 

xong lễ phong thánh. Chín tiếng đồng hồ. 

Thế mà ngài vẫn kiên vững! 

Qua các thánh lễ hằng ngày cho phái đoàn 

hành hương TĐCTT, kể cả 3 lần, ngài đều 

giảng sát bài Phúc Âm và vắn gọn, đơn sơ 

nhưng đầy chất lượng thiêng liêng cho 

những tâm hồn có cùng tần số Thánh Linh 

với ngài. Có một số lần mừng lễ hay dâng 

lễ trong nội bộ và của nội bộ, ngài không 

bao giờ nhận làm chủ tế, dù có được mời, 

mà chỉ đồng tế. Chẳng hạn như trong 

Thánh lễ tạ ơn Nhóm TĐCTT được Giáo 

Phận Orange công nhận là một Hội Công 

giáo Tiến hành chinh thức của Giáo Hội 

năm 2018, tại nhà thờ Saint Barbara ở 

Santa Ana, hay Thánh Lễ trong nguyện 

đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ vào 

Ngày Thánh Mẫu 2014 ở Carthage 

Missouri. Dù vị linh mục chủ tế có đáng 

tuổi học trò thuộc thế hệ con, hay cháu và 

chắt của ngài. 
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Về phụng vụ, ngài còn thích giải tội và 

chuyên giải tội bất cứ khi nào ai ngỏ ý cần. 

Kể cả trong thời gian đại dịch covid-19, 

ngài đã giải tội cho nhiều người lái xe đến, 

và từ trong xe của họ xưng tội với ngài 

đứng bên ngoài. Trong chuyến Hành 

Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 

năm 2017, khi ghé kính viếng thánh tích 

của Thánh Gioan Vianney ở Họ Ars Pháp 

quốc, ngài đã giải tội cho một số chị ở một 

tòa giải tội cuối nhà thờ, gần ngay phòng 

giải tội xưa kia của Cha Sở Họ Ars Gioan 

Vianney. 

Đúng thế, Cha Giuse Nguyễn Đức Minh 

chẳng những có nét mặt giống Cha Sở Họ 

Ars Gioan Vianney, mà còn tận tâm lo cho 

phần hồn của tín hữu trong việc ban Bí 

Tích Hòa Giải cho họ tùy theo nhu cầu của 

họ hơn là giờ giấc thuận tiện của ngài. Đó 

là lý do và ý nghĩa của tấm hình bìa sau 

của tập Kỷ Yếu 60 năm hồng ân linh mục 

của Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh của 

chúng ta. Có lần, trong một bữa ăn trưa ở 

nhà một người chị em TĐCTT, ngài bỗng 

dưng hỏi tôi rằng: "Anh Tĩnh có biết tại sao 

người ta thích xứng tội với tôi không?" Và 

câu trả lời thốt ra từ miệng ngài bấy giờ 

như hỏi để tự trả lời khiến mọi người 

nghe thấy bấy giờ đều phì cười theo cái 

máu già rồi mà còn tếu của ngài: "Là vì tôi 

điếc, chẳng nghe thấy gì hết!" 

Về hoạt động bác ái xã hội nói chung và 

mục vụ nói riêng cho chung cộng đồng 

đồng hương, cũng như cho riêng đồng 

đạo ở Orange County, nhất là thành phần 

già lão, bệnh tật, nghèo khổ v.v. đều được 

cha quan tâm, thăm viếng và chia sẻ, khi 

được một chị thân cận, người viết bài "Yêu 

Nhiều... Thương Nhiều...." trong phần đầu 

của tập Kỷ Yếu này, ký tên Nhóm Xin 

Vâng, đưa đón và dẫn đi. 

Hình như càng làm việc ngài càng khỏe, 

bằng không ngài cảm thấy không vui, 

thậm chí thấy đời nhạt nhẽo, ngồi yên 

không chịu được, lúc nào cũng sẵn sàng 

lên đường, mỗi khi nghe tiếng Chúa gọi 

qua một ai đó cần đến ngài hay rủ ngài 

cùng đồng hành. Trong mùa đại dịch 

covid-19 toàn cầu đầy lây lan và nguy 

hiểm như thế mà khi nào có thể ngài vẫn 

không quản ngại xông pha, chỉ có một cái 

thắng duy nhất có thể cầm chân ngài lại là 

Chứng Gao / Gout thôi, một chứng bệnh 

trong thời gian covid-19 này đã hành ngài 

đến 3 lần trong vòng 1 tháng. Cũng có thể 

Chứng Gao ở đôi chân của ngài dễ tái xuất 

giang hồ và khủng bố ngài là vì ngài 

không đi bộ như chưa có covid-19!  

Từ khi ngài tự ý và chính thức gia nhập 

Nhóm TĐCTT, trong chuyến Hành 

Hương Tia Sáng Từ Balan, hôm Chúa 

Nhật ngày 4/5/2014, ngay tại Đền Thành 

LTXC là nơi được chính Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II Thánh Hiến ngày 

Thứ Bảy 17/8/2002, ngài đã hết tình phục 

vụ nhu cầu tâm linh của nhóm, như tập 

Kỷ Yếu này đã cho thấy, qua biết bao 

nhiêu là hình ảnh về ngài, hơn bất cứ một 

vị linh hướng nào khách của nhóm và 

trong nhóm, thậm chí hơn cả bất cứ một 

phần tử chủ chốt nào của nhóm. 

Ngài đã phục vụ nhóm nơi các Khóa 

LTXC và TĐCTT, kể cả nơi các buổi tối hội 

ngộ tiểu nhóm khi có thể, nơi các buổi hội 

ngộ sinh hoạt tĩnh tâm nội bộ, nơi các buổi 
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kinh nguyện bao gồm cả phụng vụ, nơi 

các buổi hội ngộ mừng định kỳ trong năm 

hoặc tạ ơn tùy lúc. Ngài luôn ưu tiên cho 

TĐCTT, một khi nhận trách nhiệm thì khi 

cần điều chỉnh giờ giấc, ngài đều cho biết 

để làm sao ngài có thể kiêm được mọi nơi 

và cho mọi người. Nhìn lại 60 năm hồng 

phúc linh mục của ngài, như tạm thấy 

thoáng qua trong tập Kỷ Yếu thiện chí và 

đơn sơ này, ngài quả thực đã sống trọn 

khẩu hiệu của ngài: "mọi sự cho mọi người"! 

Nếu ngài đã chọn câu tâm niệm sống này 

từ khi ngài mới đi tu ở chủng viện của 

Giáo Phận Vinh năm 1942, thì hoàn toàn 

là do ơn soi động của Chúa mà ngài 

không ngờ vào lúc ấy. Thật vậy, Chúa 

chẳng những là Đấng đã soi động cho 

ngài chọn câu tâm niệm sống này, mà còn 

là Đấng làm cho ngài càng từ từ và âm 

thầm thấm thía hơn nữa câu tâm niệm ấy, 

để hiện thực ơn soi động ban đầu này cho 

đến cùng đời của ngài, như ngài đã sống 

từ đó đến nay, ở chỗ, Chúa đã dẫn dắt 

cuộc đời thăng trầm của ngài, nhất là 

trong khoảng đời từ năm 1954 ở Bắc Việt, 

cho đến khi ngài được thụ phong linh 

mục 1961 ở Hoa Kỳ, để ngài thực sự nhờ 

đó càng cảm nghiệm được LTXC sâu xa 

ngài càng sống LTXC và như LTXC hơn ai 

hết, bằng cách trở nên "tất cả cho mọi 

người" (1Corinto 9:22). 

Tóm lại, được Chúa thương xót thế nào 

thì ngài cũng cố gắng xót thương tha nhân 

như vậy, như thể ngài cố gắng đáp đền 

LTXC, nghĩa là trả về cho Chúa nén bạc ân 

tình ngài đã được hoan hưởng trước, kèm 

theo phần lời tương xứng dấn thân phục 

vụ những anh chị em đáng thương của 

mình, trong mọi lãnh vực ngài được sai 

đến, nhất là với những người anh chị em 

đáng thương về luân lý và thể lý - ngài đã 

yêu thích ngồi tòa thương xót cho bất cứ 

hối nhân nào đến với ngài, và ngài cũng 

đã thăm viếng, tặng quà và bảo trợ cho 

các cơ quan bác ái xã hội phục vụ những 

người anh chị em lớn nhỏ mồ côi, tật 

nguyền, đói khổ v.v. 

Thật sự là ngài đã sống trọn hảo lý tưởng 

"mọi sự cho mọi người" của ngài cho đến 

cuối đời, và chắc chắn cho đến hơi thở 

cuối cùng của cuộc đời trần gian mau qua 

tạm gửi này của mình. Ngay trong mùa 

đại dịch covid-19 toàn cầu nguy hiểm lây 

nhiễm và chết chóc này, nhất là đối với 

tuổi già trên 90 như ngài, thế mà ngài lại 

đắt hàng mục vụ hơn bao giờ hết, ngài lại 

bận hơn ai hết, khi cần phải được thảnh 

thơi hưu dưỡng, như những tin nhắn sau 

đây cho thấy, liên quan đến bài viết của 

ngài cho tập Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân 

Linh Mục của ngài, mà ngài biết là hạn 

chót gửi bài, Chúa Nhật 25/4/2021, Lễ 

Chúa Chiên Lành, để đánh máy và trình 

bày cho kịp in ấn và phát hành cho kịp 

thời điểm 27/5 ngài được thụ phong linh 

mục đúng 60 năm trước: 

"Anh Tĩnh ơi, xin lỗi anh vì ba ngày rồi tôi bị 

gọi đi giúp người bệnh, giải tội xúc dầu. v.v  

Về nhà thì phải lo chuyện dịch và bệnh già... 

Xin anh cho tôi thêm tới thứ ba này nữa được 

không? Cám ơn anh hết lòng. Jducminh". Tin 

nhắn này ngài gửi cho tôi lúc 10 giờ 56 

phút đêm Chúa Nhật 25/4/2021, xin dời 

thêm 2 ngày nữa, tức vào 27/4, đúng một 

tháng trước ngày kỷ niệm ngài thụ phong 

linh mục 60 năm, và là tin nhắn thứ 2, sau 
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khi ngài trực tiếp gọi điện thoại 3 hôm 

trước để báo cho tôi biết rằng ngài đang 

bận rộn với các thứ chuyện mục vụ, và 

ngài sẽ cố gắng xong bài viết đúng ngày 

giờ: "Bài viết cũng gần xong rồi". 

Sau hết, tập Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân 

Linh Mục, mang tựa đề "Mọi Sự Cho Mọi 

Người" này của Đức Ông Giuse Nguyễn 

Đức Minh, chỉ có thể niêm ấn bằng chính 

lời của ngài, có tên tuổi đàng hoàng của 

ngài, như nó đã được mở đầu bằng chính 

lời của ngài vậy. Tuy nhiên, những lời 

cuối cùng của ngài để kết thúc tập Kỷ Yếu 

này dưới đây mới thật sự cho thấy chân 

dung của một vị linh mục trung thực 

phản ảnh Đấng "hiền lành và khiêm nhượng 

trong lòng" (Mathêu 11:29), Đấng "là Thày 

và là Chúa mà còn rửa chân cho các con" 

(Gioan 13:14), để nhờ đó thành phần môn 

đệ của Người mới thật sự xứng đáng "dự 

phần với Thày" (Gioan 13: 8), nghĩa là họ 

mới có thể "yêu nhau như Thày đã yêu 

thương các con" (Gioan 13:34). 

Thật vậy, tôi không thể không ghi lại ở 

đây một email của ngài mà tôi bất ngờ 

nhận được, khi đại dịch covid-19 toàn cầu 

khủng bố tấn công Hoa Kỳ, đến đô đệ 

nhất cường quốc này đã phải phong tỏa 

liên bang từ ngày 11/3, và tiểu bang 

California từ ngày 15/3, sau đó lần lượt 

đến các tiểu bang khác, những lời của một 

linh mục lão thành thuộc bậc tổ sư của tôi, 

chưa bao giờ dạy tôi ở trường lớp, nhưng 

chính cái email độc đáo này, một tác động, 

đối với tôi, như thể, qua ngài, Chúa Kitô 

đã cúi xuống rửa chân cho tôi, để nhờ đó, 

nhờ "những lời của Thày nói với các con mà 

các con đã được nên thanh sạch" (Gioan 

15:3), tôi mới có thể xứng đáng sống ơn 

gọi thương xót và sứ vụ thương xót của 

tôi như một TĐCTT, trong Thời Điểm 

Thương Xót càng ngày càng cho thấy hơn 

bao giờ hết "thế giới ngày nay cần đến LTXC 

biết bao" (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II - Balan 17/8/2002): 

From: DucMinh Nguyen 

Date: Wed, Apr 22, 2020 at 10:38 PM 

Subject: Hỏi thăm và cám ỏn 

To: DaminhMariaCaoTanTinh@gmail.com 

"Cám ơn anh đã viết các bài suy niệm hằng 

ngày trong Mùa Chay, đặc biệt Tuần Thánh 

rồi mùa Phục Sinh ..., cũng như buổi Tĩnh 

tâm và ngày lễ LTXC. Thật tuyệt vời. Tôi 

cũng dùng những bài đó suy niệm hằng ngày. 

Tôi định viết ít chữ cho anh từ bữa Tuần 

Thánh, nhưng bị gout quấy và chân nhức nhối 

nên phải điều trị.... lần nữa. Cám ơn anh và tạ 

ơn Chúa.  Jducminh 

Fr. Joseph N. DucMinh" 
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"TẤT CẢ cho MỌI NGƯỜI" 

(1Corinto 9:22) 

KỶ YẾU 60 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC 

(27/5/1961 - 2021) 

của 

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh 

do 

Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện 

để 

Kính Biếu và Tri Ân Cảm tạ 

Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Giuse Nguyễn Đức Minh 

được 

Biên Soạn và Trình Bày: 
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