cười cho anh em CVK. Phúc Jean cũng được đóng vai
La Fleche, tên đầy tớ của con trai Harpagon (Cao
Lịnh 67) trong vở kịch La Boite chung với HSK.
Cao Lịnh mặc áo vest đen, đứng giữa HSK và PHS.
Hình ảnh Hồ Sĩ Kim mà PJ nhớ mãi là khi HSK đầu đội
trái banh da, tay xách thùng xăng xe Jeep giả làm
phi hành gia đang bước lên phi thuyền Gemini. HSK
đóng giả mà trông như thật!
Xin Chúa nhân từ thương người anh em chúng con và
hoãn chương trình ODP của Ngài lại thêm chục năm
nữa.
PJ 68
cvk66 Rev Bùi Đình Thân:

cvk62 Rev Nguyễn Ngọc Tâm:

Xin chia buồn với chi Kim và tang quyến. Một người
bạn lớp 66 đã ra đi. Khi nhắc tới Kim anh em cùng
lớp luôn nhớ tới tài làm anh em cười trong vai hề
Charlot. Hiệp ý cầu cho linh hồn Kim được an nghỉ
trong nước Chúa trong Thánh lễ chiều nay.
Thân 66

Tin đột ngột về cái chết của Hồ Sỹ Kim làm nhiều
nguười bỡ ngỡ. Đáng tiếc là bấy lau nay anh em
không biết bệnh tình của Kim. Ước mong các bạn ở
San Jose liên lạc được với Phou và cho biết ngày giờ
của tang lễ. Cùng hiệp ý với tất cả anh em chúng ta
cầu nguyện cho người bạn thân của CVK đã ra đi.
Requiescat in Pace.

cvk66 Rev Nguyễn Tiến Trung:

Rev. Tâm Nguyễn

Xin chia buồn với chị Kim và cháu Kevin.

cvk67 Nguyễn Quang Diệu:

Mặc dù từ sau biến cố 1975 tới nay đã không hề được
gặp lại Kim, nhưng:
- Không thể quên được hình ảnh của Hồ sỹ Kim,
người bạn thân thiết của tôi vào niên khóa cuối
cùng (1972-1973) của Kim dưới mái nhà CVK ở
đồi Sohier Đàlạt.
- Không thể quên được cặp mắt tinh nghịch ẩn sau
cặp kính cận và bộ ria không được trật tự lắm là
tài sản quí giá của Kim để "faire rire les autres".
- Cũng không thể quên được hình ảnh bác Hồ sỹ
Hinh, là thân phụ của Kim, đã cùng Kim giúp đỡ
tôi rất ân cần khi tôi chân ướt chân ráo vào
Sàigòn đi học hồi niên khóa 73-74.

Anh Hồ Sỹ Kim,

Tôi sẽ dâng lên Chúa tất cả những tình cảm đó trong
thánh lễ sáng mai, để cùng với Kim tạ ơn Chúa đã
đem Kim "về làm một với Đức Kitô"; để cùng với Kim
cầu xin Chúa an bài cho tang quyến bằng những ơn
lành tốt đẹp nhất; và để cùng hiệp thông với anh em
CVK toàn cầu xin Chúa mau đưa Kim về hưởng nhan
thánh Chúa.
Thân ái,
Nguyễn Tiến Trung 66
cvk68 Phúc Jean:
Xin chia buồn cùng gia đình anh Hồ Sĩ Kim (HSK),
chàng Charlot CVK , người đã đem đến nhiều tiếng

Mộtt hình ảnh không thể quên được đối với những
anh em CVK cùng thời, một người bạn thường đem
nhiều nụ cười cho chúng ta, nay Chúa đã gọi anh về.
Diệu và gia đình chia buồn và họp ý với tang quyến
cầu cho anh được vào quê hương vĩnh cữu
Diệu 67
cvk67 Trần Văn Hiền:
Niềm đau với sự ra đi của bạn Cao Xuân Ân 67 chưa
nguôi thì ngày hôm nay, anh em 67 chúng tôi lại
nhân thêm một hung tin: anh Hồ Sỹ Kim 66 được
Chúa gọi về.
Anh em ở Việtnam có lẽ không có dịp gâp Anh Kim từ
sau 75, nhưng với đa số chung tai, hình ảnh của Anh
Kim trong những năm sống trong CVK vẫn mãi mãi in
đậm dấu ấn nơi chúng tôi với những vài điển trong
kịch l’Avare cùng với PHS, Anh Châu (“Châu hề” 66),
hình ảnh Anh Kim với những viên phấn trắng lớn mà
Anh Kim đem ra trong những giờ giải lao ở CVK để
khắc tượng Vénus.. vài hình ảnh sinh hoạt CVK mới
đây khiến không ai nghĩ là Anh Kim bị bệnh.
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Nguyện xin Chúa nhân từ rủ tình thương sớm đưa
linh hồn Anh Kim về hưởng tôn nhan Ngài và xin Ngài
khoả lấp nỗi trống vắng và nỗi đau cùng sự mất mát
mà gia đình Chi Kim đang phải gánh chịu.

Nguyễn Như Ý
cvk66 Nguyễn Đức Phước:
Kính gởi chi Phou,

Thay mặt anh em 67,
Trần Văn Hiền
cvk70 Đào Văn Đức:
Không thể quên nụ cười của vua hề Sỹ Kim và tài
thổi bong bóng làm vui lòng cho cac em nhỏ, con
chau CVK. Xin chia buồn cùng chị Kim và tang quyến
cùng các anh lớp 66.
Thành kính phân ưu.
cvk62 Nguyễn Quang Trung:
Chi Phou mến,
Trung và gia đình rất đau buồn khi nhận hung tin Kim
dột ngột ra đi! Chúng tôi đã mất đi một người bạn rất
thân thương, rất đáng trân quý trong cuộc sống! Xin
duoc chia sẻ nỗi đớn đau, mất mát vô cùng lớn lao
đến Chị Phou, cháu Kevin và toàn tang quyến.
Nguyện Chúa thương chóng đưa Kim về bên Ngài.
Khi có chương trình thăm viếng, an táng, xin chi cho
chúng tôi biết để chúng tôi có dịp gặp Kim và tiễn
Kim đi về Nha Cha.

Quá bất ngờ khi nhận được hung tin bạn Kim qua đời.
Trước đây, đang làm việc Phước nhận được hai cuộc
điện thoại của Kim, thật không ngờ người bạn xa
cách từ lâu bổng dưng gọi về thăm mình. Nhớ lại hồi
còn ngồi ghế nhà trường, Kim gọt dũa những viên
phấn thành những cây đàn Violon, guitar, hay thần
Venus... và cho Phước để chưng trong bàn học. Nay
nhận được hung tin mà cứ ngỡ là mình đọc nhầm,
hay là mình hiểu sai. Phải đọc thêm hai ba cái email
nữa, mới tin là sự thật.
Mấy năm gần đây, hay tin các ông cụ, bà cụ nối tiếp
nhau ra đi về với Chúa. Phước thầm nghĩ có lẽ anh
em mình cũng gần ngày gần đất xa trời rồi. Nhưng
đâu có ngờ lại nhanh đến như vậy. Mới Cao Xuân Ân,
lại đến Hồ Sỹ Kim. Phước và gia đình xin gởi lời chia
buồn đến chị và cháu cùng tất cả tang quyến. Xin
Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm, và cho linh hồn
Anton Hồ Sĩ Kim được về hưởng nhan thánh Chúa.
Xin thành kính phân Ưu
Jos Đức Phước
cvk64 Nguyễn Văn Minh:
Được tin Bạn Hồ Sỹ Kim 66 về Cõi Vĩnh hằng, đây là
1 sự đau lòng , mất mát cho g/đ anh chi HSK và các
cháu. Paulminh64 xin có lời chia buồn chân tình . Xin
cậy vì lòng Nhân Ái Chúa , lau khô những giọt nước
mắt tiếc thương trong sự tin cậy vững vàng lời Cúa
Phán hứa.

Trung Nguyễn
cvk67 Hoàng Văn Cửu:
Chị Phou và gia đình mến,
Gia đình Cửu xin gửi lời chia sẻ sự đau buồn với chị
và gia đình. Xin Chúa thương linh hồn Anthony và
đón nhận Kim về với Chúa. Chị cho biết chương trình
an táng.
Cửu

Minh64
cvk73 Hậu Vũ:
Em có vài tấm hình chụp hồi trại Hè bắc Cali. Hình
anh Kim.
Hậu cvk73.

cvk69 Đỗ Chí Tình:
Thành Kính Phân Ưu. Xin chia buồn cùng chị Phou và
Tang Quyến. Nguyện xin Linh hồn Anthony Kim mau
về hưởng ơn lộc trước nhan thánh Chúa Ba Ngôi .
Nguyên Đỗ
cvk70 Nguyễn Như Ý:
Ý và gia đình xin chia buồn cùng chị Phou. Khi có
chương trình an táng, xin chị cho biết. Gia đình em sẽ
luôn nhớ cầu nguyện cho anh trong các thánh lễ.
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cvk66 Hồ Sỹ Kim's Funeral (cvk69 Nguyễn Văn
Tuân)
Xin cám ơn tất cả anh em CVK-San Jose đến tham dự
lễ an táng cho An tôn Hồ Sỹ Kim một cách đầy đủ.
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cvk66 Đậu Quang Đại

cvk69 Nguyễn Đức Tuân:
Gửi các bạn 2 hình Kim cách đây 30 năm và 2 hình
Kim cách đây 3 tháng
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Quí Cha:

Tôma Lê Trung Khuê,
Phaolô Phan Quang Cường,
Phêrô Phan Thế Lực,
Giuse Nguyễn Duy Hùng
Và quí Tu Sĩ Nam Nữ

Cộng Đoàn Nữ Vương Mân Côi Concord Pittsburg
Phong Trào Cursillo Giáo Phận San Jose và
Oakland
Nhóm Hướng Đạo Troop 92 Milpitas
Nhóm Thánh Linh San Jose
Cựu Chủng Sinh Tiểu Chủng Viện Thừa Sai
Kontum
Quí phụ huynh Trường Năm Dấu Thánh
Quí Ca Đoàn Phanxicô và La Vang Tình Thương
Đoàn Thể Legio Marie San Jose
Quí vị trong Gia Đình Lạc Long 229 Bắc Cali
Quí anh chị em trong Gia Đình Lạc Việt và thân
hữu
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Andrê Dũng Lạc
Anh chị em cựu Northern Telecom
Quí Ông Bà Anh Chị Em, Thân Bằng, Quyến Thuộc
và Thân Hữu xa gần
Vì yêu thương đã đến phân ưu, phúng điếu, xin lễ,
cầu nguyện, tặng hoa, thăm hỏi, hiệp dâng
Thánh Lễ An
Táng và tiễn đưa linh cửu người thân yêu của
chúng tôi là:

Ông ANTÔN HỒ SỸ KIM
đến nơi an nghỉ ngàn thu.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của mẹ
Maria, ban bình an hồn xác cho Quí Cha và toàn thể
Quí Vị. Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều điều thiếu
sót, kính xin quí vị rộng lòng tha thứ.
Bà quả phụ Hồ Sỹ Kim, nhũ danh Phou Phommachit
và tang gia ĐỒNG BÁI TẠ
cvk62 Nguyễn Đức Lân:
Kinh gởi Niên trưởng Ngô xuân Tịnh,

Cảm Tạ (Chị Phou. Bà xã Hồ Sỹ kim)
Dear Anh John Pham, please forwad this message to
our friends of CVK.

Em không phải là dân xính thơ, nhưng đôi lúc cũng tò
mò xem thơ bác , nhưng thú thực đôi lúc bực mình về
những bài thơ tiếng việt không dấu của bác. Bác
khong kiếm dươc font tiếng việt sao .

CẢM TẠ

Nhất là lại bỏ dấu ở bên cạnh càng khó đọc nữa. Lúc
thi hứng đang lên nhưng rồi phải dừng lại suy nghĩ,
tìm chữ, thi hứng biến đâu mất. Nhu bai CAU VONG
CO ,em thắc mắc mãi sao lại CẦU VỒNG CÔ. Đến khi
tìm được nghĩa thì mất hứng thơ rồi. Như bai Huong
duong va da quy, sao lại hưởng dương và da quỷ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến:

Rất mong bac hoăc PHS điều chỉnh.

thank you
Phou Phommachit
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cvk68 Phúc Jean:

Thời khủng hoảng kinh tế, cái nhà của PHS hình như
trông thấy nhỏ lại phải không? Có lần PJ thấy hình
nhà PHS to như cái đình. PHS lúc đó hứa với PJ là
nếu PJ qua bên Mỹ chơi, PHS có đủ 7 phòng cho PJ ở
đủ 7 ngày. Bây giờ còn

Em nhất trí với bác Lân.

Tin Buồn (do cvk62 Nguyễn Thế Bài)

Trước khi Email ra đời, em đã hô hào các bác viết
tiếng Việt phải có đủ ngũ âm thất sắc: sắc huyền hỏi
ngã nặng. Em hy vọng sau khi đọc xong mấy bài
"Dau Dua", chưa có ai ngậm đậu đũa thay vì ngậm
dầu dừa chữa bệnh. Đọc thơ của bác Ngô Xuât Tịnh
mà cứ phải đánh vần như con nít lớp mẫu giáo thì
còn gì là hồn thơ?

Nhận được hung tín: Gioan Baotixita Đinh Bạt Lý, bào
đệ cvk62 Đinh Bạt Kiêm vừa từ trần tại giáo xứ Vinh
An, giáo phận, Banmêthuột

Thân.
Nguyễn đức Lân

Chân thành phân ưu cùng anh Kiêm và tang quyến.
hiệp ý cầu nguyện cho linh hỒn Gioan Baotixita.
cvk47 Nho Nguyễn:

Đó là chưa kể có đứa còn dám xuyên tạc dịch "hồn
thơ" thành "hòn thơ, morceau de poème ", nghe cứ
như hòn đá ném vào đầu, đau đầu tức anh ách. Lời
kêu gọi viết tiếng Việt có dấu của em trên diễn đàn
này cứ như "tiếng chuông dưới đáy biển", chẳng ai
buồn nghe. Buồn thật

Xin Chia buồn với anh Đinh Bạt Kiêm và tang
quyến. Nguyện xin Thiên Chúa vô cùng lòng lành
đoái thương sớm đón nhận linh hồn Gioan Baotixita
về nhà Cha.

cvk62 Nguyễn Đức Lân:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn
Gioan Baotixita được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem
thấy mặt Chúa đời đời chẳng cùng. Amen

Phúc mến,
Dấu tiếng việt là cần thiết,nhất trí với Phúc, nhất là
trong văn thơ. Một dấu bằng, trắc làm thành ý nghĩa
và âm thanh của câu thơ.
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

TB: Rất tiêc anh Kiêm được tin khẩn báo đã ra về cấp
tốc, không kịp gặp để chia buồn với anh.
cvk58 Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng:

Tưởng như thấy cả một cánh đồng quê thơ mộng,
nghe như gầu nước đổ 'oàng'. Giới trẻ ngày nay, cả
thành phố lẫn thôn quê đều khó"cảm" được câu thơ
này. Đọc thơ mà phải đánh vần tưng chữ thì thật mất
hứng thơ, nhất lại là đầu đề những bài thơ, khi mình
chưa biết tác giả đinh tả gì thì thật là khó định hướng
để tìm ý, tìm chữ. Nhưng phải nhận thực nguồn thơ
của bác Tịnh thật lai láng. Hoan hô niên trưởng, đã
chia sẻ nhưng cảm xúc sâu xa. Tuy nhiên trong
những giao dịch thường ngày, những đề tài dễ đoán
và khi thời giờ eo hẹp, khi câu chuyện trao đổi không
quan trọng lắm, thì tớ nghĩ cũng có thể không cần bỏ
dấu (dẫu biết có thể xảy ra trường hơp hiểu lầm như
trên diễn đàn này đã có huynh trương nào đưa ra
một tin nhắn quái ác giữa 2 bạn nam nữ). Nhất là đối
với những người mắt kèm nhèm và đánh máy một
ngón như những người cao tuổi bọn tớ thì bớt phần
dấu tiếng việt cũng là bớt được rất nhiều thao tác và
công sức. Từ đó, khi nào hứng chí, ngứa mồm, muốn
lên tiếng cũng bớt đi phần ngại ngùng. Chúc mọi sự
tốt lành.
Nguyễn đức Lân

TM anh em CVK/Kontum,
PL Nho

Gia đình CVK-KMF xin chia buồn với anh chị Kiêm
cùng tang quyến, và hiệp ý cầu xin cho linh hồn
Gioan Baotixita mau về hưởng nhan thánh Chúa trên
quê hương vĩnh cửu.
LM Giuse Hoang Minh Thang
và ban Đại Diện CVK-KMF
cvk68 Nguyễn Đình Nhạc:
Kính thăm anh Kiêm,
Em và gia đình xin chia buon với anh chị và gia đình
về sự ra đi của anh GB Đinh bạt Lý. Nguyện xin Chúa
thương đưa linh hồn GB chóng vào hưởng tôn nhan
Chúa. Thánh thật chia buòn cùng anh và gia đinh
tang quyến,
Em. MUSICA68.
Nhờ anh chi Thi-Tuyết chuyển lời. Vì em không có địa
chỉ Email của anh Kiêm. Khong biết anh Kiêm có địa
chỉ Email không nữa?

cvk68 Phúc Jean:
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cvk68 Phúc Jean:
Ôi chao ơi, chàng cao bồi Nguyễn Anh Võ dong duổi
muôn vạn dặm đường xứ Cờ Hoa: lúc ra đi tóc xanh
nhay nháy nay đã phủ toàn muối trắng lốm đốm vài
chấm hạt tiêu.
PJ xin gửi quý vị tuyệt tác phẩm của đại văn hào
Homer bằng tiếng Latin kể chuyện chàng Ulysse
phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, lúc thì gặp
cyclops, lúc thì gặp mỹ nhân ngư. Cuối cùng thì
chàng gặp người đẹp Calypso và dự định định cư bên
nàng trọn đời , mặc cho cô vợ ở quê nhà suốt ngày
ngồi dệt vải, tháo ra rồi dệt....
PJ hiểu được có bấy nhiêu. Ai không am tường tiếng
La Tanh thì xin bác Bài dịch dùm cho mà nghe.
Mừng Bổn Mạng Thánh Simon Và Tađêô (do
cvk68 Nguyễn Đình Nhạc)
Kính hai anh Bài và Thi,
Ngày 28.10, lễ Thánh Simon và Tađêô, Tông đồ, Bổn
mạng các Cha, các Thầy, anh em CVK: XIN CHÚC
MỪNG BỔN MẠNG:
Các Cha:
Simon Trương Xuân Thanh cvk36, hiện đang ở nhà
thờ Huyện Sĩ, Sàigòn.
Simon Phan văn Bình cvk47, cha sở Hà Mòn
Kontum.
Tađêô Nguyễn Ái Quốc cvk94, phó xứ Bon Ama
Djơng/Phú Bổn.
Simon Nguyễn đức Thắng cvk69, London/UK.
Các Thầy:
Tađêô Võ xuân Sơn, cvk, hiện đang học ĐCV Huế.
Anh em cựu CVK :
Tad. Huỳnh hữu Vui cvk52, Gx. Tân Phú, Kontum
(anh của RP. GB Huỳnh hữu Khoái,cvk55)
Tad. Phùng Thuận cvk60, BMT ?
Simon Nguyễn Ngọc Sáng cvk68, RIP
05.1972/Kontum (em của Thomas Nguyễn Ngọc Anh
cvk63).
Simon Nguyễn đình Tiến cvk69, Sàigòn (em của
Antôn Nguyễn đình Nhạc,cvk68).

Tad. Nguyễn đình Gương, nguyên linh mục Kontum,
RIP 28.07.1937, tại Kontum (Linh mục Việt Nam đầu
tiên chịu chức tại nhà thờ chánh toà Kontum
(première ordination sacerdotale à Kontum), ngày
24.06.1935, do Đức Cha Martial Jannin, Phước. Sau
khi địa phận Kontum được thành lập địa phận Đại
diện ông toà Kontum - Vicariat Apostolique de
Kontum, 18.01.1932).
Tad. Lê văn Nhạn, nguyên linh mục phục vụ tại
Kontum, RIP 30.11.1958, tại Trà Kiệu/Q.Nam.
Simon Nguyễn thành Thiệt, nguyên linh mục Kontum,
RIP 01.09.1959, tai Kontum.
Siomon Nguyễn Diện, nguyên Linh mục Kontum,
nguyên Bề trên địa phận Kontum, RIP 11.11.1978,
tại Kontum.
Và tất cả anh em CVK có bổn mạng còn thiếu tên do
thiếu sót và không biết ...
Xin Thánh Simon và Tađêô, Tông đồ ban muôn ơn
lành hồn xác cho các Cha, Thầy và Anh em CVK tất
cả.
Kính. Em MUSICA68.

cvk62 Nguyễn Thế Bài:
Xin cám ơn Musica 68 và kính chúc
+ cha niên trưỡng Simon Trương Xuân Thanh;
+ cha giáo Simon Phan Văn Bình;
+ cha cvk 69 Simon Nguyễn Đức Thắng (Luân Đôn)
+ cvk 94 Tađêô Nguyễn Ái Quốc (Phú Bổn, Kontum)
+ anh cvk52 Tađêô Hùynh Hữu vui (bào Huỳnh lm
Huỳnh Hữu Khoái)
+ cvk 55 tađêô Hồ Bảo Xứ
+ cvk69 Simon Nguyễn Đình Tiến
+ cvk 71 Tađêô Nguyễn Văn Hùng (usa)
cùng những anh em CVK-KMF chưa có trong danh
sách nầy
ngày lễ bổn mạng Simon - Tađêô 28.10: thật vui tươi
– hạnh phúc - bình an nhờ lời cầu bầu của hai Thánh
tông đồ. Xin cũng nhớ đến quí cha, quí anh em có
bổn mạng Simon & Tađêô đã an nghỉ trong chúa.

Các Cha đã phục vụ giáo phận Kontum đã qua
đời:
Simon Vạn, RIP 1864 (Linh mục tham gia mở đạo
Kontum 02.05.1842. Truyền giáo tai Darlac (Dak Lak
ngày nay) 1846. Cùng với cha A. Hoà, thành lập
Trung tâm Truyền giáo tại Buôn Đôn/Darlac 1846.
Năm 1856, Cha Simon Vạn về truyền giáo tại Trung
Châu và qua đời tại đây năm 1864).
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Hình Ảnh Cứu Trợ Bão Lụt Kontum (cvk47
Nguyễn Văn Nho)
Cứu trợ chuyển hang qua sông

Thăm Anh (do cvk68 Nguyễn Đình Nhạc)
Kính anh chị Viễn thương mến,
Em đã gởi mail cho anh chị sáng nay. Không biết anh
chị đã đọc chưa ?
Nhân ngày lễ Bổn mạng của cha cố Simon Nguyễn
thành Thiệt, em xin gởi đến anh chị vài nét mà em
biết được về cha cố Simon, ông của anh chị.
- Cố Linh mục Simon Nguyễn thành Thiệt : Sinh
1886. Chịu chức Linh mục 1917.
- Cha sở Kon Trang 1920-1922,
- kiêm nhiệm Hà mòn 1920-1931 (cf. Échos de la
Mission de Kontum, 5-6/1948, p.6 và 7/1948,
p.7)
- Cha sở Kon Mơnei 1922-1936,
- kiêm nhiệm Mang Bia 1922-1935 (cf. Échos
12/1946-01/1947, p.10; 10/1947,p/6)
- Cha sở Kon trang lần 2 : 05.1930-1939 (cf. Échos
7/1948, p.7)
- Thành lập làng Võ Định - Village Vo Dinh : 1939
- Cha sở Hà Mòn 1941-1942 (cf.Echos 8-9/1947,
p.5)
- Lễ Bạc Linh mục 1917-1942 : 1942 (cf. Echos
5/1942, p.3)
- Cha sở Kon Trang 1943-1949
- Chủ tịch Hội Chức việc Kontum : 1949
- Giáo sư CVK :1951-1952
- Nghĩ hưu tại Kontum : 1957
- Qua đời tại Kontum : 01.09.1959.
- An táng tại Mã Thánh trên đường Nguyễn HuệKontum từ 1959-1984.
- Cải táng lần 1 về nghĩa trang mới phường Thắng
Lợi Kontum : 11.1984.
- Cải táng lần 2 về nhà nguyện CVK (2 cánh nhà
nguyện) : 16.12.2004.

Cứu trợ bão lụt cho cô nhi Vinh Sơn 2

Cứu trợ vùng Dakglei

Cầu nguyện cho cố linh mục Simon Nguyễn thành
Thiệt vào ngày bổn mạng của ngài.
Requiest in pace.
Kinh chào anh chị. Mong hồi âm.
Em MUSICA68.
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