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Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Thế Bài) 
 
Mừng kính lễ Thánh Barnaba Tông Đồ vào ngày 
11.06. Quan thầyy anh cvk59 Đỗ Thanh.  
 
Gia đình CVK-Nha Trang chúc anh  ngày lễ vui tươi - 
an bình - thánh thiện.  
 
Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Thế Bài) 
 
Nhờ lời bầu cử của Thánh Barnaba Tông Đồ, xin Chúa 
ban ơn lành hồn xác trên niên trưởng Đỗ-Thanh, để 
anh luôn yêu đời, thăng tiến trong công việc và nhất 
là tiếp tục hăng say ném bóng rổ và sinh hoạt 
CVKnhư anh đã và đang thực hiện trong thời gian vừa 
qua.  
 
Ban Đại diện CVKSaigòn.  
 
Hồng Ân Thiên Chúa ( do cvk61 Jos trần Hùng) 
 
 Kính quý cha, và các anh em,  
 
Xin gữi đến những ai chưa biết về Paltalk. Có dịp vào 
sân chơi Hồng ân Thiên Chúa  hoặc Thánh tâm ...  
Như đã có lần, tôi đề nghị mở room LLCVK. Tình cờ 
mới gặp thấy mục Paltalk dưới đây, xin chuyễn đến 
quý cha để tìm hiểu thêm.   
 
Jos Hùng 
  
Mời Quý vị ghé thăm diễn đàn PALTALK on 08 June, 
2009 09:26:11, bằng cách:  
1. Gõ nhóm chữ PALTALK vào khung Yahoo Search. 

Google Search  
2. Download trình PaltalkScene cho Pc  
3. Mở một Account cho chính Quý vị  
4. Mỗi khi mở Paltalk và trình Paltalk bung ra ổn định 

thì chọn & Click nhóm chữ All ROOMS  
5. Chọn & Click nhóm chữ Asia, Pacific, Oceania  
6. Chọn & Click từ ngữ Vietnam (5.. rooms)  on 08 

June, 2009 09:27:07  
7. Chọn & Click vào bất cứ tên của danh mục diễn 

đàn nào mà Quý vị muốn tham dự như:  
-DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu  
-CongHoa vs Congsan TranhLuan DanChu va 
SuThuc  
-DienDan ThanNien VietNam Yeu To Quoc  
-....  

Diễn đàn PALTALK là nơi chia sẻ, trao đổi về nhiều 
địa hạt, lãnh vực với mọi người Vn trong nước và 
ngoài nước.  

Mời Quý vị tham gia, góp phần chia sẻ, truyền đạt 
những tri-kiến thức và kinh nghiệm sống cho nhau và 
cho thế hệ trẻ...  
 
Nhà Thờ Plei Jodrap ( do cvk64 Duy Sỹ) 
 
 Kính gởi bà con,  

 
 - Mừng cho giáo xứ Plei Jodrap,  
 - Mừng cho cha Xứ Jos Trần Ngọc Tín, cvk64  
 
 Xin kính gởi đến anh chị em mọi nơi để chia sẽ niềm 
vui với Gíao xứ; nói  lên lòng tri ân đến các vị ân 
nhân đã dâng lời dầu nguyện, đóng góp tinh  thần và 
vật chất cho công trình nhà thờ, tuy đơn sơ, nhưng 
được tạm ổn để có  nơi thờ phượng.  
 
DS cvk64  
 
Nhà Thờ Plei Jodrap ( do cvk64 Phạm Hồng 
Lam) 
 
 Nhà thờ như thế, còn ghế ngồi nữa chứ, tính sao??  
 Lam  
 
Nhà Thờ Plei Jodrap ( do cvk64 Vũ Văn Quý) 
 
Oh chào Lam cùng anh em 64,  
 
Y kiến của Lam thật chí lí, Quý ủng hộ 2 tay và cả 2 
chân. Nếu ông bạn già nào cần dầu dừa, Qui' ủng hộ 
hết minh. Gửi lời thăm bà xã Lam nhé. Đức Thành và 
Thanh Hải lên tiếng đi chứ Kiềm sắp sửa qua thăm 
các bạn ở Huê Kỳ rồi.  Nhớ các bạn nhiều lắm.  
 
Hẹn 1 ngày không xa các bạn từ xa về VN họp mặt 
nhé . Mong lắm thay. 
 
Peter Quý 

 
Dự Án Dầu Dừa (do cvk58 Nguyễn Văn Lý) 

Kính thưa các bạn...  

Vào ngày 21.06.2009 gia đình tổ chức lễ giổ cho Ông 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thiêu ( em ruột của Cha 
Cố Trần Trí Tuệ, và là Bố của cvk58 Nguyễn Văn Lý) 
cộng thêm lễ giổ của Giu Se Nguyễn Văn Hoan cũng 
là một CVK. 

Gia đình xin mỗi CVKvùng Saigon và phụ cận bớt 
chút thời gian đến tham dự cùng gia đình. Chương 
trinh như sau: 

Thánh Lễ lúc 10 giờ ngày 21.06.2009 tại Thánh 
đường Giáo xứ LẠNG SƠN, ở gần nhà.. do các LM 
CVKem dâng lễ. Và sau đó xin mời dự bửa cơm thân 
mật cùng gia đình tại tư gia: địa chỉ  1071 Lê đức Thọ 
P 13 Gò Vấp.  

Nay kính . Lý cvk58  

PS: Ông Võ ơi nhớ lo dùm các LM dâng lễ. Mình đả 
liên lạc với Cha Trung, nhưng Ngài nói còn đau cổ. 
Ông Sỹ ơi, có thể mời Cha Vượng dùm minh được 
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không? Có gì nhờ Ông đưa đón dùm.  Chúa sẽ hậu tạ 
cho 2 Ông Bà. 

Chiều Chúa Nhật 14.06 mình cố gắng đi thăm Đức 
Cha Alexis...  

   

  
 
 
 
Dự Án Dầu Dừa (do cvk60 Cao Nhang) 

Chào các bạn,  
Thấy chương trình dầu dừa dầu mè có vẽ hợp với 
những người không có phương tiện hoặc tài chánh eo 
hẹp để chửa trị. Vậy bạn nào còn tài liệu về hai loại 
thuốc này xin cho tôi trở lại..  
1- Chữa bịnh gì?  
2- Phương pháp dùng làm sao..  
3- Loại dầu nào? Mua ở đâu?  tại các vùng hẻo lánh? 

vùng thôn quê? 
Xin dừng.  Xin cám ơn.  
Micae Cao Nhang  

 
Tin Buồn - Tin Buồn (do cvk62 Phan Đình Thi) 
 
Vừa nhận được tin buồn cháu Catarina Lê Thiện Hảo, 
con gái của anh chi Lê Đình Quý cvk67 (Hàlan - 

Daklak) vừa qua đời trong một tai nạn xe.  Xác hiện 
quàn tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định (sẽ chuyển về 
Hàlan chôn cất). Gia đình CVKHalan, lớp cvk67 và 
CVKSaigon xin thông báo đến toàn thể quý cha và 
quý anh chị em.  
 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Catarina và chia 
sẻ với Gia đình Anh Chị Quý.  
 
Vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Catarina 
nghỉ yên muôn đời. (Mới chỉ biết được những thông 
tin thêm, 
CVK67 và anh em Hà lan A sẽ thông báo thêm chi 
tiết)  
 
Ban Đại diện CVKSaigon. 

Gia Đình Thy Tuyết thương tiếc Cháu Catarina và 
hiệp ý cầu nguyện cho Cháu. Xin Thiên Chúa ủi an và 
bù đắp những mất mát mà Cháu để lại trong cuộc ra 
đi đầy đau thương nầy.  

Thy Tuyết và gia đình.  

Tin Buồn - Tin Buồn (do cvk67 Trần Hiền) 

Kính tất cả  

Xin được gửi vài dòng để cảm thông với nỗi đau mất 
con của bạn Lê Đình Quý. Mới chưa đến 6:00 sáng, 
Quý đã gọi điện và chỉ kịp báo tin con gái của Quý bị 
tai nạn xe từ hôm thứ bảy và mãi chiều tối hôm qua 
(Chủ nhật), gia đình mới biết tin và Quý đã phải vội 
xuống để đưa xác con gái về. Cháu năm nay chỉ mới 
20 tuổi, đang học năm thứ 2 trường Trung cấp Ngân 
hàng tại Saigon. Quý đi Saigon thường xuyên vì có xe 
chở khách tuyến Buôn Hồ – Sàigòn và ngược lại mỗi 
ngày. Quý chỉ có thể cho biết là cháu đang được 
quàng tại bệnh viện Gia Định và Hiền cùng Hưng 
(Hương) đã vội lên để có mặt cùng với Quý và gia 
đình trong nỗi đau mất mát này. Có anh Minh 64 
(Minh Halan, và anh Sơn cũng có mặt để động viên 
và an ủi Quý).  

Được biết chiều thứ 7, cháu đi lễ nhà thờ Thanh Đa 
về, và tiện đường, cháu đã đi đoạn ngược chiều băng 
qua đầu dọc cầu Bình Triệu để qua bên kia đường về 
nhà cho gần, thì đang băng qua đường, một chiếc xe 
tải nhẹ (light truck) đụng vào xe cháu, cháu ngã 
xuống đúng lúc một chiếc xe taxi vọt lên. Đầu đập 
vào mặt đường và đầu bi vỡ. Cháu không mang giấy 
tờ đi, vì lúc đó cũng đã chiều tối, công an đưa xác về 
bệnh viện, chuyển vào nhà xác. Tài xế xe tải chỉ là 
một anh lái xe thuê, nên chẳng làm gì được, và lại lỗi 
phần lớn là do cháu đi vào đường ngược chiều.  

Chúng tôi chứng kiến cái cảnh làm khó dễ của cái gọi 
là thủ tục hành chánh để có thể đưa xác của đứa con 
thân yêu của Quý ra khỏi nhà xác để đưa về quê mai 
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táng. Quý còn cho biết chỉ mới mấy ngày trước đây, 
xe của Quý bị hỏng máy và Quý đã phải đích thân 
đưa từ Sàigòn về Banmê để sửa chữa. Quý tỏ ra hối 
tiếc khi tâm sự với chúng tôi, ‘nếu như không vì cái 
máy xe thì chắc cháu đã không chết’. Quý không 
khóc, có lẽ vì không thể khóc được nữa trước nỗi đau 
mất con nhưng một ngày sau mới biết, và nhất là 
phải có đủ sự bình tỉnh để đối phó với những thủ tục 
giấy tờ và đủ mọi thứ cò mồi, các đường dây làm tiền 
ngay trên cái chết và nỗi đau của người khác. Nói thế 
chắc tất cả cũng hiểu là ai và người ta làm những gì 
để chỉ với mục đích là lấy cho được tiền ăn chặn. 
Người ta đã mổ tử thi của cháu chỉ vì Quý không kịp 
đề nghị không làm thủ tục này. Mãi đến 12h30, thủ 
tục mới hoàn tất và xác cháu được đưa ra để đưa vào 
quan tài. Khoảng 30 người thân và bạn bè có mặt, 
chỉ được vài lời kinh ngắn ngủi, mở mặt cháu ra để 
mọi người nhìn lần cuối, chúng tôi vào tận quan tài 
nhìn mặt cháu lần cuối: khuôn mặt được tô điểm rất 
đẹp, bình thản như người đang ngủ, như để nói với 
mọi người rằng cháu ra đi và cháu sẽ được giải thoát, 
sẽ chẳng còn phải chứng kiến những nỗi đau và 
những phủ phàng của cuộc sống như  mọi người hằng 
ngày vẫn phải chịu đựng và chứng kiến. Xe lên đường 
về Banmê ngay sau khi đưa quan tài lên như để trốn 
chạy những phủ phàng của cái cảnh mà mọi người 
vừa chứng kiến.  

Dự kiến khoảng 7 hoặc 7h30 tối xe sẽ về tới nhà và 
bắt đầu những giọt nước mắt tiễn biệt đứa con thân 
yêu của Quý về với Chúa theo tiếng gọi của Ngài. Xin 
chia sẽ nỗi đau mất con của bạn Quý. Xin cầu nguyện 
cho linh hồn đứa cháu tội nghiệp được sớm về hưởng 
vinh phúc với Ngài. Nhìn khuôn mặt của cháu bình 
thản trong quan tài, chúng tôi hiểu rằng, đó là một 
cái chết oan uổng, một nỗi đau không thể bù đắp đối 
với bạn Quý và gia đình, nhưng là một sự ra đi binh 
an trong tâm hồn để về với Ngài. Vài tấm hinh chúng 
tôi chụp, nhưng không muốn gữi...  

Kính  
Trần Hiền và Hùng (Hướng) 67.  

 
Khi Chúa Thương Gọi Con Về (do Kim Thông 

cvk57) 

"Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như 
trong một giấc mơ”.  Xin được hiệp thông với nỗi  đau 
buồn  của gia đình anh chị  Lê Đình Quý cvk67.  Bằng 
lời cầu  nguyện, dâng lên Thiên Chúa,  xin Ngài  xót 
thương   linh hồn cháu  Catharina . Vì lương thực 
MÌNH và MÁU Chúa Kitô, xin  cho Catharina hân hoan 
về Nhà Cha như một giấc mơ . Xin  chia  buồn   cùng  
tang  quyến. Chúa là nguồn ủi an tuyệt vời của tất cả 
chúng ta.  
 
Hình Đẹp Nhà Thờ của Giáo Xứ Plei Jodrap (do 

cvk64 Duy Sỹ) 

Trần Đức Thành và Nguyễn Thanh Hải, cả hai ở Mỹ, 
vừa cho Duy Sỹ biết sẽ liên lạc với LM Jos Tín để sẽ 
có nhiều tấm hình đẹp hơn.  

DS  
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Hôm Nay Đức Cha Alexis Xuất Viện Chợ Rẫy – 
Sàigòn (do Lan cvk64) 

Tối Chủ Nhật hôm qua (14.06.2009 ), Lan cvk64 vào 
thăm Ngài tại BV Chợ Rẫy (nằm dưỡng bệnh ở 01 
phòng được gọi là Đặc biệt - Box, nhưng thực ra chỉ 
là 20 m2 mà nhét đến 03 bệnh nhân; xin tưởng tượng 
là không có chỗ cho người thân đến thăm bệnh nhân 
đứng nói chuyện thăm hỏi. Còn các Phòng khác thì 
khỏi phải nói là rất quá tải. 02 người năm chung 01 
giường, còn thân nhân nuôi bệnh thì chiếm chỗ ở 
ngoài hành lang không có lối đi lại. Thật là khổ sở 
cho người bị bệnh và cho người nuôi bệnh.  

 Khi đến gặp Ngài rất mừng và vui vẻ, tươi cười 
không tỏ vẻ là đau đớn mặc dù bệnh Ngài đã trải qua 
phẫu thuật đại tràng .  

Có một điều đặc biệt là Ngài luôn luôn băn khoăn và 
hay hỏi các CVKnào đến thăm Ngài là cái chuyện học 
chương trình Pháp có giúp ích gì cho các CVKkhi ra 
sống trong Xã hội?  

Theo thông tin được biết hôm nay Ngài xin xuất Bệnh 
Viện để đến Phòng mạch tư tại Gò Vấp để chữa trị 
thuận lợi hơn .  

Xin tất cả các CVKkhắp nơi hãy cầu nguyện cho Ngài 
vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này, nếu không có ơn 
phù trợ Thiên Chúa  thì Ngài không chịu sự đau đớn 
phần xác này.    

Hôm Nay Đức Cha Alexis Xuất Viện Chợ Rẫy – 
Sàigòn (do cvk67 Trần Hiền) 

Kính tất cả,  

Hôm qua cùng với Anh Thi, Võ và em đã đại diện anh 
em Sàigòn vào thăm Đức Cha Alexis. Ngài rất tỉnh 
táo và nói chuyện rất nhiều. Ngài cười rất tươi. Ngài 
rất ham nói chuyện và nhắc đến khá nhiều người. Hỏi 
gì Ngài cũng trả lời đầy đủ với nụ cười rất khả ái. 

Ngài nhờ chúng em chuyển lời cám ơn đến tất cả anh 
em đã nhớ đến Ngài.  

Dường như Ngài không biết là Ngài đang bị K giai 
đoan cuối, vì Ngài vẫn bảo là vẫn còn muốn sống để 
còn được làm việc giúp người khác. Có 2 Thầy thay 
phiên nhau có mặt để phục vụ Ngài, vì tất cả chuyện 
bài tiết của Ngài hiện giờ là nằm hẳn bên ngoài. Ngày 
hôm nay, tụi em vẫn chưa được tin là Ngài hiện đang 
ở nhờ ở đâu, vì bệnh viện đã cho xuất viện, nghĩa là 
bảo Ngài nên về nhà đi. Có ai biết Ngài hiện giờ ở 
đâu không ạ ? vì nghe Ngài bảo là sẽ tiếp tục tìm 
hiểu xem để nhờ Bác Sĩ Phấn ở Gò Vấp theo dõi.  

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha gìa,  

Kính  
Em Hiền  

Hôm Nay Đức Cha Alexis Xuất Viện Chợ Rẫy – 
Sàigòn (do cvk62 Phan Đình Thi) 

Tiếp theo lời của Hiền và Lan, Thi chỉ muốn nói lên 
tâm tình của một người học trò, của một người con 
đối với NGƯỜI THẦY, NGƯỜI CHA của mình.  

Từ ngày vào Chủng viện (1962) tới nay đã gần 47 
năm (tới 20.06 là kỷ niệm 47 năm CVK62 vào Chủng 
viện), Thi đã rất nhiều lần được gặp Ngài, nhất là 
trong những năm gần đây, hôm nay vào thăm Ngài, 
cũng vẫn ánh mắt ấy (rất sáng, pha lẫn thông minh, 
cương nghị và lạc quan...) giọng nói giờ đây không 
còn uy lực như xưa nhưng vẫn vang vọng một âm 
thanh nâng đỡ, chở che và pha đôi chút hóm hỉnh. 
Tay chân giờ đây không còn nhanh nhẹn và tự mình 
làm chủ được nữa (vì tất cả chỉ lệ thuộc vào thuốc và 
sự nâng đỡ của người khác) nhưng vẫn muốn hoạt 
động, như muốn ôm vào mình tất cả (đúng là "Bon 
Papa").  

Nhớ một cuộc sống hy sinh và yêu thương đào tạo 
những mầm non cho miền truyền giáo Tây nguyên. 
Nhớ tính độc tài, áp đặt gây biết bao buồn phiền cho 
những người cộng tác cũng như cho người thừa hành. 
Nhớ những lần sẻ chia sinh hoạt với học trò bằng 
cách tự mình dẫn dắt học trò đi dạo, đi cắm trại. Nhớ 
những buổi nguyện gẫm với cập nhật thông tin và 
hướng dẫn (lúc thì dịu dàng nhưng cũng có những lúc 
"ra lửa")... Nhớ và nhớ ....  

Giờ đây, cuộc sống chỉ còn được đếm trên đầu ngón 
tay (tuy nhiên Ngài vẫn còn hóm hỉnh:"Mình nói về 
Chúa nhiều quá rồi, nên nay cũng ngại gặp." Chúng 
ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện nhiều cho Ngài. 
Mời các anh chị, chúng ta viết tiếp những tâm tình.  

Thi62.  
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Hôm Nay Đức Cha Alexis Xuất Viện Chợ Rẫy – 
Sàigòn (do cvk58 Nguyễn Văn Lý) 

Cùng tất cả các bạn là con của Đức Cha Lộc...  

Trưa nay Cha Liên,Tổng ĐD địa phận ghé thăm Cha 
già Cố Tuệ. Ngài ăn cơm ở nhà mình. Đức Cha Lộc 
hiện đang ở một Bệnh Xá (hoặc Trạm Xá cũng vậy) 
gần nhà mình, trên đường Phạm văn Chiêu, phường 
14, Gò Vấp. Chắc Ông Bà Sỹ biết, gần nhà thờ Cha 
Tòng, hoặc giáo xứ Thạch Đa. 

Theo tin được biết. Ngài chỉ được mở một đường ống 
(thay hậu môn) để dẫn chất thải ra ngoài. còn khúc 
ruột của Ngài thì Bs không dám đụng đến. Như vậy 
cái u đại tràng của Ngài vẫn còn. Với 90 tuổi thì bs 
cũng phải đắn đo, nếu là u lành thì không sao còn u 
dữ (cancer) sẽ gây cho nó tàn phá nhanh lắm.  

Như vậy là Đức Giám Mục của chúng ta đang vẫn 
sống chung với bệnh tật và sẽ chỉ còn tính năm, 
tháng mà thôi. Chiều nay sẽ ghé thăm Ngài.  

Nếu ai không tìm được bệnh xá trên, xin gọi cho 
mình 0903902019 để được chỉ dẫn.  

Cầu xin Chúa cho Ngài không đau đớn...  

Lý cvk58  

Hôm Nay Đức Cha Alexis Xuất Viện Chợ Rẫy – 
Sàigòn (do cvk58 Hoàng Văn Mẫn) 

Các bạn học trò Đức Cha Lộc kính,  

Sáng nay Kiêm 62 và Mẫn 58 ghé thăm ngài. Ngài rất 
vui và tỉnh táo. Ngài nhắc lại những kỷ niệm ngày 
Ngài mới về làm bề trên CVKvà những ngày trước khi 
rời CVK. Ngài cũng nhắc đến tên Bệnh Viện Minh Quý 
ở Kontum. Nhưng ngay sau năm 1975, cái tên Bệnh 
Viện Minh Quý đã bị nghi vấn tại sao Bệnh Viện mang 
tên này. Ngài tiếc nuối các học trò của Ngài sao làm 
LM ít quá nhưng ngài cũng tự an ủi rằng: những ai 
không làm LM được thi ra đời it nhất cũng làm được 
cái gì có ich cho xã hội.  

Tìm được chỗ Ngài đang ở cũng lâu vì số nhà đường 
Phạm văn Chiêu rất là tùm lum. Hai bên đều có số 
chẳn và số lẽ, số lớn rồi tới số nhỏ. Số nhỏ rồi số lớn.  

Chỉ đường: Từ nhà thờ Hạnh Thông Tây đường 
Quang Trung đi qua Cty SUZUKI, qua làng SOS gặp 
ngã tư: bên trái là Phan huy Ich, bên phải là Phạm 
văn Chiêu. Quẹo phải theo đường PVC. Đừng để ý tới 
số nhà vì số nhà ở đây lung tung lắm. Từ ngã tư cứ 
chạy thẳng khoảng 3 hay 4 KM, qua chợ, ở phía bên 
mặt ngay mặt đường căn nhà cửa kiếng đề: 43.5 

Trạm Y Tế, phía trên cao có chữ: Bệnh Viện Xóm Mới. 
Nếu đi quá thì sẽ gặp nhà thờ Thạch Đà.  

Ngài nằm ở lầu 2. Phòng tư vấn. Phòng rất nhỏ thích 
 hợp cho 2 hoặc 3 khách đến thăm. Nếu tới đông thì 
đứng ngoài hành lang.  

Mẫn 58  
 
Tin Buồn - Phân Ưu (do cvk73 Đinh Minh Quang, 

Pleiku) 
 
Được tin cháu Catarina  Lê Thiện Hảo, con gái của 
anh chi Lê Đình Quý cvk67,  đã được Chúa gọi về. 
Anh em CVK- Gia Lai chân thành chia sẻ sự mất mát 
lớn lao cùng với gia đình anh chị. 
   
Xin Chúa thương xót và cho linh hồn Catarina mau 
hưởng hạnh phúc nước Chúa.  
 
Thay mặt anh em CVKGia Lai  
Đinh Minh Quang cvk73  
 
cvk50 Nguyễn Văn Khải: 

Anh Chị Quý,  

Rất cảm xúc khi được tin Cháu Thiện Hảo bị tai nạn 
mất.  Chia nỗi buồn cùng gia đình Anh Chị.  Cầu cho 
Thiện Hảo được thiện hảo trước mặt Chúa. RIP. 
Amen.  Khải50  
 
cvk64 Phạm Hồng Lam: 

Quý và gia đình thân,  

Xin thành thật chia buồn cùng Quý và gia đinh. Cầu 
cho linh hồn Catarina sớm lên Thiên Đàng. Cùng 
nguyện cầu cho Quý thêm can đảm để vượt qua nỗi 
đau mất mát quá lớn này.  
 
Thân ái.  
Lam và gia đinh.  
 
cvk62 Nguyễn Quang Trung: 

Xin chia buồn và chia sẽ nỗi đớn đau với bạn Quý và 
gia quyến. Tội nghiệp cháu ra đi sớm quá! Nguyện 
Chúa chóng đem linh hồn Catarina về hưởng Nước 
Trời.  

Năm ngoái một người bạn của Trung và đứa con gái 
18 tuổi cũng bi tai nạn xe ở SG, trên đường chở con 
đi học. Cả 2 cha con đã thiệt mạng! Ôi bao nước mắt! 
Bao thương đau! Ước gì không còn những tai ương 
nghiệt ngã như thế này, để mọi người được vui sống!  
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R.I.P  
Trung, cvk62 

 
cvk67 Nguyễn quang Diệu: 
 

Quý Hồng và gia đinh thương mến, 

Nghe tin, minh phải lặng đi một lúc lâu mới binh tỉnh 
lại được. Lạy Chúa,  xin Chúa đem Catarina Hảo về 
vui hưởng nhan thánh Chúa và cũng xin Chúa bớt 
gánh nặng cho Quý Hồng, xin Chúa ban nhiều nghi 
lực để người bạn của chúng con vui vẻ vác thánh gía 
nặng mà Chúa đả giao phó.  
 
Đề nghi anh em 67 tìm cách giúp Quý .  
Diệu  

 
cvk67 Rev Bùi Đình Thân: 

Thân gởi lời Chia buồn tới hai ban Quý - Hồng và hiệp 
ý cầu nguyện cho cháu Catarina.   

Thân  Canada  
 

Nguyễn Văn Minh, Luxembourg: 

 Đau  Buồn và  Thương nhớ,  Hối  Tiếc  và  Ly  Biệt 
 đứa  con  gái thân  yêu  của  Quý  ra  đi  về  với 
 Chúa  mà  không  1  lời  từ  biệt , trong lúc  này  xin 
 được  như  những  Bông  Hoa  Hồng mà  Quý và  gia 
 đình  dâng  lên  Thiên  Chúa  

Hoa  Thơm cỏ  Ngọt  thi  Chúa  cất  về  trước,  Cháu 
Catarina ra đi về  với Chúa sau khi dự Thánh lễ thứ 7. 
Trong  khi  đại  đa số những thiếu nữ khác thứ 7 thì ở 
Dancing, vũ trường v...v...  

 Cháu Catarina về với Chúa trong 
khuôn mặt thật tươi tắn nói lên cho mọi người 
 biết Cháu đã mãn nguyện, và  giờ  đây Cháu đã ở 
 bên Ngai Tòa Thiên Chúa. Minh và  Anh  em  bên 
 Hội  Thừa  Sai Việt Nam xin được  chia buồn với 
 Quý và gia đình cũng giống như Phạm Hùng Sơn 
đã có thời gian sinh hoạt trong Hội Thừa sai VN. Minh 
cũng xin các Rev Nam (cùng lớp với Quý) và Rev 
Định làm lễ cầu nguyện cho Cháu Catarina  

Cám ơn bạn Trần văn Hiền đã đưa tin 1cách 
chi tiết sự ra đi của Cháu Catarina. Bạn Trần Văn 
Hiền chứng kiến cái cảnh làm khó dễ về thủ 
tục để đưa xác con gái Quý về. Mình cũng thường 
xuyên thấy cảnh này mỗi khi về VN,  nhất  là trong 
các binh viện, nhưng biết làm sao đây khi .... ‘bần 
 cùng thì sinh đạo tặc’ . Mấy hôm  nay mình theo  dõi 
 tin  tức VN  ở TP Saigon và Hànội đã và đang xuất 
 hiện 1 loại sương mù dày đặc  giống  như  những 
ngày  cuối  tháng 4 năm 75  vậy  và  minh hy vọng 

loại sương mù  này không  giống  như trên  Đàlạt hay 
London, Paris gì hết).  

Nguyễn Văn Minh, Luxembourg  
 

cvk67 Lưu Hoàng Anh: 
 

Bạn Quý và gia đình thân mến,  

Nhận được tin buồn, cháu gái Catarina Lê Thiện Hảo 
đã được Chúa gọi về.  Gia đinh Hoàng Anh và Kim 
Cúc  xin thành thật chia buồn và chia sẽ sự mất mát 
lớn lao với gia đinh bạn.  

Sẽ hợp ý và cầu nguyện cho Linh hồn Catarina được 
mau về hưởng vinh phúc Thiên Đàng.  

Thành Kính Phân Ưu,  

Hoàng Anh và Kim Cúc Canada  
 

cvk68 Lê Thành Thu: 

Xin chân thành phân ưu cùng anh Quý và tang quyến 
trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin Thiên Chúa 
sớm đưa Catarina về bên Chúa trên nước trời.  
 
Lê Thành Thu và anh em 68  
 
Cvk67 Rev Trần Xuân Nhàn: 

Anh chị Quý thân mến  

Chúa đã thương gọi cháu Catarina Lê Thiện Hảo. Chia 
buồn cùng gia đình anh chị và toàn thể gia quyến. 
Sáng nay mình đã dâng thánh lễ cầu cho chau. Xin 
Chúa thương an ủi mọi người trong gia đình.  Xin 
Chúa cũng thương tha thu81 những lỗi lầm cho cháu 
và sớm được hưởng nhan chúa đời đời  

Lm  Xuân Nhàn  
 

cvk69 Cao Văn Tiên: 

Kính thưa anh chị em,  

Thông qua diễn đàn LLCVKđược biết tin buồn của gia 
đình anh Quý cvk67, hôm nay Tiên có xuống Hà Lan 
để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình anh. Điều đầu 
tiên thật ngạc nhiên khi nhìn vào Thánh hiệu là 
Têrêsa chứ không phải là Catarina; sau vài phút chia 
sẻ, Tiên có hỏi anh Quý tại sao thấy thông báo tên 
Thánh trên diễn đàn khác? Anh cho biết là lúc đó vì 
quá hỗn loạn tinh thần nên báo cho anh Hiền cvk67 
lộn tên thánh của chị nó. 
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Qua đó chúng ta biết anh Quý phải chịu đau đớn đến 
mức nào. Anh cũng chia sẻ từ ngày bà cố mất, tai 
ương đã liên tiếp đến gia đình anh, anh đã phải bán 2 
chiếc xe khách Buôn Hô - Sàigòn, và bây giờ anh 
không còn gì thì Chúa lại lấy mất người con gái yêu 
quý của anh, tất cả những tai ương dồn dập đó đã 
làm anh suy nghĩ rất nhiều đến nỗi đã tự đặt câu 
hỏi:"Không biết Ngài nghĩ gì...?" 

Xin được chia sẻ vài dòng để chúng ta thêm lời lời 
cầu nguyện cho anh Quý được mạnh mẽ chịu đựng 
những thử thách mà Ngài muốn gửi đến. 4 giờ Sáng 
mai (17.6.09) sẽ có Thánh lễ an táng cháu Têrêsa tại 
nhà thờ Hà Lan.  

Xin được cùng hiệp ý.  
 

Tín Hiệu Vui Từ Nha Trang (do cvk64 Vũ Văn 
Quý) 

Kinh chuyển thư tường trình sơ bộ của anh Sự, cộng 
tác viên cùng với Cha Đại, dòng Ngôi Lời Nha Trang, 
phụ trách các bệnh nhân Aids. Tạ ơn Chúa!  

Kính,  Phêrô Vũ Văn Quí' cvk64  

Chào anh,  

Xin chân thành cảm ơn anh vì đã gửi 5 can dầu dừa 
để phục vụ bệnh nhân AIDS và người bệnh nghèo.  
Đã hơn 10 ngày qua (6.6.09 - 17.6.09), nhóm Dầu 
Dừa Nha Trang chúng tôi đã phục vụ 20 bệnh nhân 
AIDS. Trong đó, 17 bệnh nhân dùng thuốc ARV và 
uống dầu dừa và 3 người dị ứng thuốc ARV, chỉ uống 
dầu dừa.  

Kết quả:  

− Sức khỏe có tiến triển tốt. Bệnh vảy nến có anh 
Châu Văn Hay (bn AIDS 10 năm) uống dầu và 
thoa dầu, bệnh thuyên giảm 30%.  

− Bệnh đau bao tử, viêm tuyến tiền liệt, mất ngủ 
giảm nhiều.  

− Riêng dùng dầu thoa ngoài da thì KQ rất nhanh 
như bệnh ngứa, nấm tóc, gầu và hay hơn là bị 
phỏng (phỏng bô xe honda) chỉ 4 lần đắp dầu thì 
vết thương lành. 

− Bệnh ho cũng hết khỏi sau 3 ngày (uống dầu).  
− Bệnh thần kinh ngoại biên dùng dầu thoa đã thấy 

giảm.  
− Bệnh béo phì có giảm cân từ 71 kg xuống còn 68 

kg sau 10 ngày uống dầu.  
 

Anh Lý CVK58 Mời Dự Lễ Giỗ (do cvk67 Nguyễn 
Anh Võ) 

 
Kinh thưa Đại Gia Đình CVK,  

 
Như Anh Nguyễn Văn Lý và gia đình đã có thư mời từ 
tuần trước, và Anh Trưởng Đại Diện CVKSaigon Phan 
Đình Thi đã nhắc lại sau đó . . .  
 
Hôm nay theo lời yêu cầu của Anh Lý, Võ xin được 
nhắc lại, vì sợ rằng Bà Con lo lắng nhiều chuyện mà 
quên đi mất:  
 
Thánh Lễ Giỗ 7 năm cho Ông Phan Xi Cô Nguyễn Văn 
Thiệu (thân phụ Anh Lý) và Giỗ 5 năm cho Anh 
Nguyễn Văn Hoan cvk65 (bào đệ Anh Lý) sẽ được cử 
hành lúc 10 giờ sáng ngày Chúa Nhật 21.06.2009 tại 
Nhà Thờ Lạng Sơn cách nhà Anh Lý 10 phút đi bộ, 
(chứ không phải Nhà Thờ Lam Sơn, trước mặt nhà 
Anh Lý).  
 
Trong tinh thần hiệp thông, xin kính mời các thành 
viên CVKSaigon và các CVKđang có mặt tại Saigon  
(như Bác Nho CVK47 Kontum, đang đưa Bác Gái đi 
chữa gãy tay tại TT Chỉnh Hình . . . và các CVKkhác 
mà Võ chưa được biết) tới tham dự Thánh Lễ và sau 
đó ở lại dùng bữa cơm thân mật với Cha Già Trần Trí 
Tuệ & đại gia đình Anh Chị Lý & Chi.  
 
Vì Nhà Thờ Lạng Sơn ở trong đường nhỏ, hơi khó tìm, 
nên xin Bà Con, nếu muốn cho chắc ăn, ta đến nhà 
Anh Lý trước chừng 30 phút (= 9 giờ 30), để xe ở đó, 
và cùng nhau đi bộ ra Nhà Thờ.  
 
Hôm qua Anh Lý cũng cho hay : Đức Cha Alexis đang 
tĩnh dưỡng tại một phòng khám gần nhà Anh. Như 
vậy, sau bữa cơm trưa,  
 
Anh Chị Em CVKchúng ta có thể cùng nhau đi thăm 
Ông Cố luôn cho trọn tình trọn nghĩa.  
Kính,  
 
vonguyen67.  

 
Rượu Gừng Chữa Đau Nhức Và Thấp Khớp (do 
Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng) 
 
Mến thăm các bạn CVKKMF,  
   
Xin gửi các bạn bài thuốc Rượu Gừng Chữa Đau Nhức 
Và Thấp Khớp  
   
Chúc các bạn cuối tuần vui.  
   
HMT  
 
RƯỢU GỪNG CHỮA ĐAU NHỨC 
  
Gừng thái lát mỏng, phơi khô, sao vàng hạ thổ, ngâm 
với rượu đế hay volka hoặc grappa vv... chữa đau 
nhức thân mình và khớp xương rất công hiệu. 
  
Cách làm 
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1. Gừng thái lát mỏng, phơi khô  
2. Sao vàng, hạ thổ  
3. Ngâm 20 ngày với rượu trắng (hay bát cứ loại rượu 
mạnh nào khác)  
4. Một phần gừng, 3 phần rượu 
  
Cách chữa 
  
1. Một ly nhỏ rượu gừng  
2. Pha với 2 ly nước nóng vừa  
3. Một thìa muối hột 
4. Ngâm tay chân  
5. Khi nước nguội thì đổ thêm nước nóng  
6. Lấy khăn bông, thấm nước gừng, đắp lên chỗ đau 
cho tới khi nào khỏi. 
 
 LM Giuse Hoàng Minh Thắng  
ghi theo lời chỉ dẫn của Sr. Xuân Hiền 
 
Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Thế 
Bài) 
 
Thứ Tư, 24.06  - MỪng Kính Thánh Gioan Baotixita  

 
     
Bổn Mạng:  
 
RP cvk62 Trần Quang Truyền  
cvk62 Phan Đinh Thi  
cvk62 Nguyễn Đình Hương  
cvk62 Võ Văn Vân  
cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú)  
cvk66 Nguyễn Viết Toản  
và rất nhiều anh em cvk& KMF khác  
 
Chúc cha và quý anh em ngày lễ bổn mạng đầy 
hương hoa và niềm vui thánh thiện,  an bình  và được 
nhiều ơn lành Chúa ban nhờ Đấng Tiền Hô của Chúa 
Kitô.  

Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Quang 
Trung) 
Hiệp thông với đại gia đinh CVK-KMF xin Thánh Gioan 
ban nhiều ơn lành xuống Bok Truyền, anh Chủ Tịch 
Thi, thầy thuốc Võ văn Vân và các bạn mang tên 
Thánh Gioan Baotixita. 
    
Mến,  
Trung, cvk62    

Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk67 Trần Hiền) 

Kính các Cha, các anh và các em CVKchọn thánh 
Gioan Baotixita làm bổn mạng,  

Chúng em xin chúc mừng Bổn mạng và xin hiệp 
thông trong lời cầu cùng tất cả. Nguyện xin Chúa đổ 
xuống muôn ơn lành hồn xác cho các Cha (Cha 
Truyền, Cha Phạm Quốc Hùng), các anh (Thi, Toàn, 
Vân …) và các em CVKGioan Baotixita để mọi người 
hoàn thành tốt bổn phận Ngài giao phó cho trong 
công việc hàng ngày của mình, nhờ lời cầu bầu của 
Thánh Bổn Mạng Gioan Baotixita.  

Xin hiệp thông trong lời cầu nhân ngày lễ Bổn mạng 
24.6.  

Kính  
Anh em lớp CVK67.  

Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk67 Nguyễn Anh 
Võ) 

Kính thưa Đại Gia Đinh CVKKMF,  
 
CVKSaigon xin bổ sung một chút vào danh sách của 
anh Bài cho hợp tình hợp nghĩa:  
 
Thứ Tư, 24.06 - MỪng Kính Thánh Gioan 
Baotixita 
  
1. RP Nguyễn Minh Thiện cvk59 (RIP 2000), thầy 

giáo cvk1968 – 1969.  
2. RP Trần Quang Truyền cvk62, Kontum, thầy giáo 

cvk 1971-1972.  
3. RP Phạm Quốc Hùng cvk63, USA, thầy giáo cvk 

1972-1973.  
4. Anh Trần Kim Thông cvk57, Kontum.  
5. Anh Phan Đình Thi cvk62, Sàigon, thầy giáo cvk 

1971-1972.  
6. Anh Nguyễn Đình Hương cvk62, Hà Lan, BMT  
7. Anh Võ Văn Vân cvk62, USA, thầy giáo cvk1971-

1972  
8. Anh Đậu Quang Tòan, cvk63, USA, thầy giáo 

cvk1972 - 1973  
9. Anh Nguyễn Văn Lan, cvk64, Saigon  
10. Anh Nguyễn Duy Sỹ, cvk64, Saigon  
11. Anh Nguyễn Quang Diệu, cvk67, Germany, bào 

đệ RP Nguyễn Minh Thiện.  
12. Riêng trường hợp Anh Nguyễn Viết Tỏan cvk66, 

từ ngày đi USA cách đây 5 năm,  CVK Saigon 
không có tin tức gì..  Nếu Anh Em nào có liên hệ 
với Anh, xin báo cho biết trong tình Liên Đới CVK.  

Chắc chắn danh sách trên đây còn nhiều thiếu sót, 
xin Anh Em bổ sung để chúng ta cầu nguyện cho 
nhau trong ngày Lễ Thánh Bổn Mạng.  

Kính,  
vonguyen67  
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Thăm ĐC Alex (do cvk64 Nguyễn Văn Minh) 

Kính chào  các Rev và tất cả quý cvkkhắp nơi, nghe 
tin qua anh Lý cho biết ĐC đang tiếp điều trị tại Trạm 
Khám Đa Khoa Xóm Mới, Paul Minh 64 và Khoa 64 rủ 
nhau đi thăm ĐC, địa chỉ mà anh Lý cho cũng dễ tìm: 
nhắm hướng nhà Anh Lý (qua chợ Xóm mới) đi chưa 
tới nhà anh Lý sẽ gặp ngã tư có đèn xanh đỏ là cắt 
đường Phạm Văn Chiêu, rẽ trái - chạy tiếp đến 1 ngã 
tư có đèn xanh đỏ cắt đường Nguyễn Văn Thọ, đi tiếp 
(Pv Chiêu) khỏang 500 m bên trái từ xa đã thấy tháp 
chuông nhà thờ Thạch Đà, đi tiếp khỏang 200 m cũng 
bên trái từ xa đã thấy tấm bảng Trạm Khám Đa khoa 
Xóm Mới, gửi xe, lên lầu 2 phòng 22 ngay khi hết cầu 
thang, phòng nằm bên phải, có 2 Yă chăm sóc.  

Xin kể lại việc thăm ĐC, Ngài rất vui, và hóm hỉnh 
"đợi mãi Chẳng thấy Chúa nói gì, thôi thì việc Ngài 
làm, Ngài làm còn việc ta, ta làm...". Khoa có kể cho 
ĐC căn bệnh của ĐC Trực BMT cũng có được lãnh 1 
bọc như ĐC Alex, ai cũng tưởng ĐC Trực đã đi gặp 
thánh Phêrô sớm , nào ngờ Ngài chưa muốn đi, đến 
nay đã 2, 3 năm... Minh có hỏi thăm ĐC đã biết tin 
về sự kiện tin vui cho người nghèo chưa. Ngài nói 
chưa biết. Thế là Minh được dịp phổ biến phép mầu 
dầu dừa, kể lại diễn biến phong trào chữa bệnh bằng 
dầu dừa (CBDD) việc chị Kim Tuyến, việc anh Quý 64 
gặp chị Kim Tuyến ra sao, việc anh tự chữa bệnh đã 
thành công như thế nào, đến việc nay anh Quý là chủ 
phân phối dầu dừa khắp nơi từ Nam ra tận phía Bắc 
rồi, kể lại những phản hồi, nhiều căn bệnh nan y mà 
BS bó tay, họ đã gửi hoặc gọi cho Quý, rất nhiều, 
khắp nơi vv và v v... 

Sau đó Minh có gợi ý xin ĐC dùng thử. Ngài bảo lỡ có 
gì thì bắt đền. Minh thưa nếu lỡ thánh phêrô có mở 
cửa thì xin ĐC nhớ kéo Minh vào với. Ngài bảo sớm 
vậy. cuối cùng ĐC chịu dùng thử . Minh có hướng dẫn 
cặn kẽ, và cũng hướng dẫn 2 Yă chăm sóc ĐC (2 Yă 
nghe cũng thích dùng thử). Minh và Khoa đã xuống 
nhà Quý và đem đến 2 chai dầu dừa cho ĐC và 2 Yă 
dùng thử, không biết giờ có dấu hiệu gì chưa. Wait 
and see. Xin chia sẽ với tất cả. Xin kính chào mọi 
người.  
Minh.  
 
Thăm ĐC Alex (do cvk67 Nguyễn Anh Võ) 

Hoan hô Anh Minh cvk64 đã vào thăm Ông Cố và nói 
với Ông Cố chuyện dầu dừa. Hôm kia Anh Lý báo tin 
đã đi thăm Ông Cố. Ông Cố nói muốn ăn bánh bông 
lan và Anh Lý đã mua bánh bông lan. Võ mới nói với 
Anh Lý rằng: Anh phải nói với Ông Cố là Đức Ông ở 
Roma khuyên Ông Cố mỗi ngày ăn hoặc uống cho 
được 3 muỗng canh dầu dừa.  Võ thì không dám nói 
với Ông Cố, vì sợ bị la. Chỉ có "đại gia Lý 58" nói là 
Ông Cố nghe thôi.  

Không biết Anh Lý đã nói với Ông Cố chưa, nhưng 
nay thấy Anh Minh nói ngon lành như vậy, mà Ông 
Cố nghe theo thì chắc là Anh Minh sắp lên hàng đại 
gia vào đúng ngày Fathers'day rồi. Cũng nên ra sân 
bóng rổ mà ăn mừng một chầu.  

vonguyen67  
 

Thăm ĐC Alex (do cvk474 Nguyễn Nho) 

Chiều qua 19.6 vợ chồng mỗ đã vào thăm ông Cố 
Alexis.  Ngài tỉnh táo và vui vẻ lắm. Ngài nó : nhiều 
anh em CVKđã vào thăm Ngài, có những anh lớp lớn 
hơn Nho nữa dẫn con cái cháu chắc đến thăm, thật là 
cảm động và tinh nghĩa thầy trò sâu xa.  Bây giờ 
Cụ đã qua năm tuổi 90 rồi, tuy còn sáng suốt minh 
mẫn, nhưng cũng đã quên trước quên sau nhiều rồi. 
Như chuyện Ngài nói có những anh lớp lớn hơn Nho 
vào thăm là chuyện không thể có, vì ở SG này theo 
tôi biết đâu có ai lớp lớn hơn cvk47, ngoài trừ anh 
Hiển (trên 80 tuổi) ở Thanh Đa mà anh Hiển bây giờ 
cũng không đi đâu được nữa, vả lại chắc chắn anh 
Hiển cũng không biết tin ĐC Alexis bênh nặng ở 
SG.... 

Yă Gong, người theo nuôi bệnh ĐC cho biết Ngài đã 
uống dầu dừa trươc 3 bữa ăn mỗi lần 1 muổng cafe 
và uống cả nha đam xay ngâm với mật và rượu nữa 
theo lời khuyên của Đ.Ô Hoàng Minh Thắng.  Ngài nói 
sau ca phẩu thuật đại tràng, bây giờ thấy khoẻ và ăn 
uống ngon miệng. Hy vọng một thời gian bồi dưỡng 
có thể hồi phục và về KT được.  Cha TDD Nguyễn 
Thanh Liên đã về lại KT, chỉ còn lại 2 Yă chăm sóc, 
phục vụ cho ĐC tại chỗ ngày đêm và đại gia Lý 58 
Xóm Mới tới lui lo cơm nước cho Ngài.  

Cũng nên nhắc lại chút ít về GP.KT, năm nay gặp 
nhiều chuyện không ổn ĐC chính đi nước ngoài chữa 
bệnh, trong nước thì ĐC Alexis lâm bệnh nặng, cha 
TĐD phải đi lo câp cứu cho Ngài ở TP suôt thời gian 
gần đây, đúng vào dịp khai mạc Năm thánh các Linh 
mục mà tại TGMKT (nhà thờ chính toà) chẳng có tổ 
chức lễ lạc gì cả.  

Ngày mai Chúa nhật lúc 10 giờ anh Lý 58 có tổ chức 
lễ giỗ ông cụ thân sinh tại nhà ở Xóm Mới, có lẽ anh 
em CVK-SG sẽ đến tham dự khá đông.  Sau tiệc giỗ, 
mong anh em sẽ đến thăm viếng ĐC già thật đông 
(cũng gần nhà anh Lý), Ngài cũng đã được biết trước 
và rất mong chờ anh em.  

Tinh thần CVK muôn năm!  
Pl NHO 47  

PS : Xin nhắn riêng với Lâm, Kontum hiện đang 
thường trú tai quận 7 SG nếu có đọc mail này phone 
cho anh Bảy (Nho) đang tạm trú tại  quận 8, di độ sô 
0903161134  trước 7g sáng CN 21.6 có việc muốn 
nói với Lâm.  
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Thăm ĐC Alex (do cvk62 Nguyễn Thến Bài) 

Anh Chị Lý quý mến,  

Qua thư anh em và nhất là thư Niên Trưởng  Nho KT, 
 Bài (và có lẽ tất cả anh em CVKtrong và ngoài nước) 
đều mang ơn anh chị, vì đã lo lắng chăm sóc cho Đức 
Cha Alexis thời gian hậu phẫu nầy, để Ngài thấy được 
vuivẻ, an ủi những nhày cuối đời, những gì mà Bài và 
các anh em  khác không có điều kiện.  

Xin Chúa trả công bội hậu cho Anh Chị.  

Bài  
 

Thăm ĐC Alex (do cvk58 Hoàng Minh Thắng) 

Mến thăm các bạn CVK 
Cám ơn anh Nho và các bạn đã cho tin tức. Cứ 
khuyên ĐC uống Nha Đam và dầu dừa đều đặn thi sẽ  
mau khỏe mạnh.  
  
Dầu dừa chứa tới 10 loại ACIDO LAURICO khác nhau. 
Khi ăn vào có thể chúng ta tách chúng ra thành 30 
loại riêng rẽ và mỗi loại khi ở riêng rẽ như thế là một 
thứ thuốc TRỤ SINH rất mạnh diệt mỗi thứ vi khuẩn 
kể cả vi khuẩn liệt kháng.  
Các vi khuẩn ung thư đủ loại thi bị giết hết trong 
vòng thời gian rất ngắn. Do đó chúng ta phát động 
chiến dịch Chữa Bệnh Bằng Dầu Dừa.  
- Nhai và súc miệng bằng dầu dừa (20 phút rồi nhổ 

đi ngày 3 lần khi bụng đói)  
- Ăn ngày 3-6 muỗng dầu dừa trộn lẫn với thức ăn  
- Rửa vết thương và băng bó vết thương bằng dầu 

dừa.  
- Ai bi các bệnh ngoài da, thi thoa dầu dừa  sẽ khỏi  
- Các bà các cô thoa dầu dừa thi da sẽ mịn màng  
Xin các bạn phổ biến rộng rải KMF sẽ tài trợ hằng 
năm cho chiến dich TIN VUI CHO BỆNH NHÂN NGHÈO 
này.  
   
Xin kính chuyển lời thăm Bol Xoi Ti Alexis.  
Sẽ hiệp ý với anh chi Lý và các bạn cầu cho thân phụ 
của anh Lý  
Chúc các bạn cuối tuần vui khỏe  
 
HMT THẦY LANG BĂM ROMA  

 
Thăm ĐC Alex (do cvk50 Nguyễn Văn Khải) 

Các bạn CVK,  
 
Bác Nho nói đúng đó. CVK47 là những học trò lớn 
nhất của ông Cố.  Ngài về chủng viện có lẽ trước ĐC 
Seitz, có nghĩa là năm 1951. Chính Khải cũng không 
được học với Ông cố nữa vì lúc đó ÔC chỉ dạy lớp Nho 
mà thôi. Tuy nhiên, Khải có nghe nói hình như trước 
khi học ĐCV Huế, ÔC cũng đã đến Kontum dạy học ở 

chủng viện. Tuy không được trực tiếp là học trò ÔC, 
nhưng Khải luôn bái Ngài là "Sư Phụ". Khải đã có một 
thời nằm trong "mắt xanh" của ÔC, một thời, trong 
những tháng hè, cùng đi về vùng quê để nghỉ ngơi và 
thăm viếng các Lm, như cha Minh ở KonDu, cùng ăn 
tay bốc, tối trải chiếu đe cùng ngủ trên sàn nhà. Nếu 
ở Mỹ, chắc chán là "bị tố" rồi.  
   
Cho Khải gửi lời thăm ÔC và chúc Ngài mau bình 
phục.   
Thân mến.  Khải50.  

 
Thăm ĐC Alex (do cvk58 Nguyễn Văn Lý) 

Cùng các bạn CVKkhu vực Saigon  và mọi người đã 
đến và nhớ cầu nguyện cho Bố mình và CVKHoan,  
em minh.  Một lần nữa xin đại diện gia đinh cám ơn 
tất cả những lời cầu nguyện nhân ngày giỗ của hai Bố 
con. ĐC Lộc ăn uống rất ngon miệng. Chỉ có mình 
bận rộn quá không đến thăm Ngài thường được. Ngài 
cứ nhắc hoài.  
 
Cám ơn Anh Bài vì quá khen. Thực ra nếu một 
CVKnào có dip như thế cũng sẽ làm như minh thôi. 
Đâu có gì lớn lao lắm đâu. Khi nào có tin tức gi, mình 
sẽ báo cho các bạn sau. 

Lý cvk58  
 
Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk68 Nguyễn Đình 
Nhạc) 
 
Bổ sung thêm vào danh sách của anh Võ, (Có tên 
trong danh sách anh Bài và Võ, nên không nhắc lại 
nữa), các Cha, các thầy và tất cả anh em CVK, vẫn 
biết rằng còn thiếu sót. Hiệp ý cầu nguyện cho nhau, 
người còn sống và đã qua đời. Chúc mừng bổn mạng:  
 
1. RP. GB Trần khánh Lê, 35, lớp đầu tiên 35. Lm 

đầu  tiên của CVK.27.12.1949. RIP 27.07.1985.  
2. GB Thứ, 35. RIP.  
3. GB Nguyễn Thanh Hoá, 47, Kontum.  
4. GB Nguyễn Đình Thuyền (Trịnh Quang Phiên), 48, 

USA.  
5. RP. GB Huỳnh Hữu Khoái, 55, Australia.  
6. RP. GB Trần Ngọc Hữu, 57, HP. Phú Cường.  
7. RP. GB Nguyễn Thành Tâm (Trương), 58. GP. 

BMT.  
8. GB Nguyễn Xuân Hà, 59, Sàigòn.  
9. GB Trần Việt Duy (Quế), 61, USA.  
10. RP. GB Võ Hồng Khanh, 65, OP. USA.  
11. GB Phạm Quang Sơn, 65, USA.  
12. GB Phạm Đức Sử, 65, Nhatrang.  
13. GB Nguyễn Đình Thuyết, 66, BMT.  
14. GB Phan Văn Tuyền, 66 Tân Cảnh-Kontum.  
15. GB Đỗ Hữu Đức, 67-68, trước ở Kontum.  
16. GB Võ Quang Trung, 68 (em RP. Mic. Võ văn Sự, 

47 và Dam. Võ Văn Cảnh, 66) RIP.  
17. GB Nguyễn Thành Thái, 71, (em Ng, thành Công 

và Ng thành Văn 67). RIP.  
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18. GB Vương Văn Hùng, 74, Pleiku.  
19. RP. GB Hồ Quang Huyên, 92, Dak Mot-Kontum.  
20. Thầy GB Nguyễn Hữu Tuyến, 9X, ĐCV Huế, 

GP.Kontum.  
21. Thầy GB Nguyễn Đình Ngọc Huy, 9X, ĐCV Huế, 

GP. Kontum.  
22. Thầy GB ... Hoàng, 9X, ĐCV Huế, GP. Kontum.  
23. Thầy GB Nguyễn Minh Đức, 9X, ĐCV Huế, GP. 

Kontum.  
24. RP. GB Lê minh Trí, CSsR, Pleiku.  
25. RP. GB Nguyễn Văn Phán, CSsR, trước ở Phú Bổn, 

Ayun Pa.  
 
Bổn mạng giáo xứ: Kon Chang, Kon Jot, Dak Rôsa, 
 Diên Bình, Trung Nghĩa.  
 
Kính. Và xin chúc mừng bổn mạng.  
Ant. Musica.  

 
Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Thế 
Bài) 

Đọc danh sách dài như  sớ táo quân này, mới thấy 
bao năm qua có lợi rất nhiều với quý cha và quý anh 
em. [tất nhiên vẫn còn thiếu quý KMF có bổn mạng 
JP]  
 
Xin tạ lỗi với các con cái thánh gioan Tiền Hô.  
Xin kinh chúc vui tươi – hạnh phúc – hồn an xác 
mạnh trong ngày lễ bổn mạng và trong cuộc sống.  

Cám ơn Thầy Anh Võ, cám ơn Ban Nhạc Musica.  
 

Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk64 Nguyễn Thành 
Minh) 
 
Chào cvkNhạc.  Rất cảm ơn Nhạc nhớ đến và chúc 
mừng lễ Bổn mạng . Lúc này gia đình Nhạc thế nào? 
Sức khỏe bình an không ? Công việc làm thế nào?  
Vài hàng thăm nhau. 
 
Cám ơn. 
Minh  

 
Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk68 Nhạc) 
 
Anh Minh mến,  
 
Không còn mấy ngày nữa là đến lễ Thánh Phêrô và 
Phaolồ, tông đồ (29.06). Em và gia đình mừng lễ bổn 
mạng anh. Cầu xin thánh bổn mạng cầu bầu cho anh 
và gia đinh.   
 
Em. Ant. MUSICA.  

 

Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk65 Rev Nguyễn 
Hữu Tiến) 

Võ  thân  mến,  

Trời  ơi, sao  quên  GB Phạm Quang Sơn, đồng hương 
Châu Sơn  của Võ vậy?  

Thân  mến,  
NHT  
 
Chúc Mừng Bổn Mạng (do cvk67 Nguyễn Anh 
Võ) 
 
Kinh chào Trung Tướng,  

Em cũng đã nghi nghi rồi. Vì RP Phạm Quốc Hung 
bổn mạng là GB. Nhưng Anh Sơn lâu quá rồi không 
liên lạc chi cả, nên cứ sợ rằng "mình đưa tin không 
chính xác" đành chờ bà con hay đương sự lên tiếng 
vậy.  

Xin lỗi Anh Sơn nghe. Và xin lỗi cả thầy GB Nguyễn 
Xuân Hà Énorme, thầy giáo dạy CVKnăm 1968-1969  
nữa. (hồi nảy mới phone cho Thầy Hà).  

Lâu rồi không thấy Trung Tương ra mắt anh em ở 
Saigon. Hy vọng vẫn vui khỏe luôn.  

vonguyen67.  
 

Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô (do Nguyễn 
Đình Nhạc) 

Xin chúc mừng bổn mạng quý Đức Cha, quý Cha, quý 
Thầy, và tất cả anh em CVK: Thánh Phêrô và Phaolô, 
Tông đồ  :  

I. Đức Cha và quý Cha :  
 
1. ĐC. P.Leo Seitz, Kim, nguyên Gm Kontum, RIP 

24.02.1984.  
2. ĐC. Phêrô Trần thanh Chung, 37, nguyên Gm 

Kontum, hưu tri.TGM KOntum.  
3. Cha Pet. Ng. Hoàng, 35, hưu TGM Kontum.  
4. Cha P. Võ quốc Ngữ, gia nhập 35, RIP 16.08.07  
5. Cha P. Lê quang Trinh (Trí), 41, RIP 15.08.1966. 
6. Cha Pet. Ng. Vân Đông, 55, Thăng Thiên Pleiku.  
7. Cha P. Ng. đức Hữu (Bộ), 55, Chánh toà Kontum.  
8. Cha Pet. Ng. đức Sách, 55, hồi tục 1990, 

Australia.  
9. Cha P. Ng. Đây, 56, RIP 14.05.1978 (em của Pet 

Ng. Lài 55, USA).  
10. Cha P. Đậu văn Hồng, 61, TGM Kontum.  
11. Cha Pet. Ng. văn Huấn, nhập 64, Lm 

MSC.Australia (nghĩa tử cha Jos. Trần trí Tuệ).  
12. Cha P. Trần trung Dung, 65, Lm OP.Canada.  
13. Cha P. Bùi đình Thân, 66, Canada.  
14. Cha Pet. Lê văn Thắng, 67, Lm MEP.Hong Kong- 

Sàigòn.  
15. Cha Pet. Hà thanh Hải, 67, Australia.  
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16. Cha P. Ng. văn Thạch, 67, Lm CSsR.USA.  
17. Cha P. Ng. ngọc Thanh, 69, USA.  
18. Cha Pet. Ng thế Tuyển, 73, Canada.  
19. Cha Pet. Ng. ngọc Thanh, 92, phó Chánh toà 

Kontum.  
20. Cha Pet.Trần quốc Hải, 92, Kon Mahar.Kontum.  
21. Cha Pet. Ng. văn Hiền, 93. phó Mang La.Kontum.  
22. Cha Pet. Ngô đức Trinh. 94, phó Phú Bổn.  
 
II. Các cha - Thầy . Giáo sư CVK:  
 
1. Cha Pet. Dương ngọc Đáng, quyền Bề trên 

CVK1945-1946.RIP 05.09.1960.  
2. Cha P. Crétin, Xuân, giáo sư Đại CVK1946-1949, 

RIP 17.08.1978.  
3. Cha P. Pouclet. Lễ, giáo sư CVK.Sohier, RIP 

26.12.1982.  
4. Thầy P. Ng. đình Diên, giao sư (bố của Thomas 

Ng. ngọc Anh,63 và Simon Ng. ngọc Sáng 68). 
RIP.  

5. Thầy Pet Hoàng kim Đệ, giáo sư, RIP.  
6. Thầy P. Cao ly Sâm (thầy già Trí), giáo sư.RIP 

19.06.1979.  

III. Các Thầy và anh em CVK: 
 
1. Pet. Mỹ, 35 . RIP.  
2. Pet. Ng. quang Nhiễu, 35, RIP 10.09.1990  
3. P. Phan xuân Tấn, 35, 24.11.2004.  
4. Pet. Lê vĩnh Tường, 35, Long Khánh.Đồng Nai.  
5. Pet. Lê thành Yến, 35, RIP (em cha Thomas Lê 

thành Ánh, bố của Lê thành Châu 67 và Pet Lê 
hoàng Nam 68).  

6. P. Ng. quang Hiển 39-36, Thanh Đa.Sàigòn.  
7. P. Ng quang Trường, 37, Trung Nghĩa Kontum. 
8. Paul Dal, 43, RIP (bố của Gioakim Ng Trung 

(Katru)66).  
9. Pet. Ng đức Nhị (NGoan), 43, USA.  
10. P. Ng đình Tá, 43, Cam Ranh.  
11. P. Thái ngọc Vạn (Ánh),  43, Kontum.  
12. Pet. Ng tấn Ngai, 47, Sàigòn.  
13. Pet. Ng văn Nhàn (Hấn), 47, Sàigòn.  
14. P. Ng văn Nho, 48, Kontum.  
15. Pet. Ng. văn Khải (Ngãi) 50, USA.  
16. Pet. Hồ đình Hớn, 52, Kontum.  
17. Pet. Phạm Nên (Phạm hoàng Linh) 52, USA.  
18. Pet. Hồ Trợ, 54, Nhatrang.  
19. Pet. Ng Lài , 55, USA.  
20. Pet. Ngô đại Thành, 55. USA.  
21. Pet. Trần văn Chuẩn, 60, Biên Hoà.  
22. P. Đậu quang Lương 60, Italia.  
23. P. Hoàng hải Thanh 60, Australia.  
24. P. Ng văn Tố 60, Suisse.  
25. Pet. Trần đình Cảnh 62, USA.  
26. P. Ng huy Huệ 62, Pleiku.  
27. Pet Ng đức Lân 62, Hố Nai.  
28. P. Cao văn Thành, 62, USA.  
29. Pet. Phạm đình Thành 63 BMT.  
30. P. Ng trung Vĩnh 63, USA.  
31. P. Ng ngọc Bản 64, BMT.  

32. P. Ng quốc Bảo (Hạnh), 64, Saigòn.  
33. Pet. Ng văn Mai 64, USA.  
34. P. Ng thanh Minh 64, Sàigòn.  
35. P.Ng. Trung Quốc (Ng văn Hiếu) 64, RIP  

30.10.2005.  
36. Pet Vũ văn Quý 64, Sàigòn.  
37. 37.Pet. Ng Thạch 64, USA.  
38. Pet. Bùi phương Hạc, nhập 65 (năm 1975), Tuy 

Hoà.  
39. Pet. Ng việt Hùng 65, Biên Hoà.  
40. Pet. Huỳnh kim Long 65, Australia.  
41. Pet. Huỳnh kim Trọng 65, Australia.  
42. Pet. Ng văn Ngô 65, USA.  
43. P. Trần Hậu Tân 65, Australia.  
44. Pet. Phạm văn Liên 66, BMT.  
45. Pet. Trần đình Luật 66, Sàigòn.  
46. Pet Ng Phác 66, BMT  
47. Pet Ng đình Quyền 66, Pleiku.  
48. Pet. Phạm hùng Tâm 66, Dak Nông.  
49. Pet. Đặng hoàng Anh 67, Pleiku.  
50. Pet Cao xuân Ân 67, BMT.  
51. P. Trần đức Công 67, Sàigòn.  
52. Pet. Huỳnh tấn Hùng 67, Kontum.  
53. Pet. Trần đình Hy 67, BMT.  
54. Pet. Hà văn Khánh 67, Đồng Nai.  
55. Pet. Trần đức Nguyên 67, BMT.  
56. Pet Phạm hùng Sơn (Dr, John Pham) 67, USA.  
57. P. Ng thành Văn 67, Dak Tô-Kontum.  
58. P. Ng anh Võ 67, Sàigòn.  
59. P. Trần anh Hải 68, RIP 05.08.2003.  
60. Pet Huỳnh xuân Hoa 68, Hà Nội.  
61. P. Ng tha Hương 68, Sàig.  
62. P. Ng đình Khả 67-68, BMT.  
63. P. Đậu quang Khánh 68, BMT.  
64. Pet Lê hoàng Nam 68, Đàlạt.  
65. P. Ng toàn Phúc (Jean) 68, Sàigòn.  
66. Pet Lê Tin 68, Sàigòn.  
67. P. Phan hoà Tri (quỵnh) 68, Kontum.  
68. Pet Ng văn Trường 68, Kontum.  
69. Pet Phạm phương Huy 69, Sàigòn.  
70. Pet Ng khắc An 70, Phú Bổn.  
71. Paul Ka 70, Kon Hơring-Kontum.  
72. P. Ng thủ Khoa 70, Kontum.  
73. Pet Ng thanh Long 70, RIP 14.02.2005.  
74. Pet. Trịnh bảo Hiến 73, Kontum.  
75. P. Ng anh Dũng 74, USA.  
76. Pet Ng văn Nghĩa, 75 (tu muộn năm 1975), RIP.  
77. Pet Trần mộng Hoàng, 75 (tu muộn năm 75) USA  
78. Pet Trương huy Quyền, 2002, Pleiku.  
79. Pet Lã hữu Nam 2003, Pleiku.  
80. Pet. Ng đình hoàng Long 2005, Đai học KHXHNV 

Sàigòn.  
81. Pet Vũ Trong Hà nguyên Khôi, ĐCVHuế.GP KT.  
82. P. Trần quốc Bảo, 99, ĐCV Huế.GP Kontum.  
83. P. Phan huy Dũng, 99, ĐCV Huế.GP Kontum.  
84. Pet A Đên, 97, ĐCV Huế.GP Kontum.  
85. Pet Trần xuân anh Tuấn, 99, ĐCV Huế.GP KT.  
86. Pet lê văn Hùng , ĐCV  Huế.Gp Kontum.  
87. Pet Ng trần hoàng Nguyên, ĐCV Huế.Gp Kontum.  
88. P. Ng hùng Sơn, ĐCV Huế.Gp Kontum.  
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89. Pet A Xoang, ĐCV HUế.Gp Kontum.  
90. Pet ... Hùng, ĐCV HUế.Gp Kontum.  
91. Pet Đỗ ... Tùng, ĐCV Huế. Gp Kontum.  
92. Pet Ngô ... Tùng, ĐCV Huế.GP Kontum.  
 
IV. Giáo xứ : Dak Mut, Kon Jori xut, Kon Mah, Kon 
Rơlăng, Kon Xơmuôn, Tea Phea.  
 
Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô (do Phan Đình 
Thi) 

Gia Đình CVKSaigon hân hoan chúc mừng Lễ Bổn 
Mạng Phê-rô và Phao-lô của  Đức Cha, quý Cha và 
tất cả quý Anh Em  

Nhờ lời bầu cử của Hai Thánh Tông Đồ  xin Chúa ban 
nhiều ơn lành hồn xác trên quý vị để quý vị hăng say 
tiếp tục sứ mệnh mà Ngài đang giao phó.  

Với lòng biết ơn, xin nhớ đến và cầu nguyện cho 
những vị đã ra đi trong bình an của Thiên Chúa.  

GB. Phan dinh Thi và Ban Đại Diện CVKSaigon  
 

Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô (do Nguyễn 
Toàn Phúc - PJ) 

Thầy già Trí tên là Cao Ly Sâm thật hay sao? Ngày 
xưa PJ có nghe thầy Trí nói tên của thầy là Cao Ly 
Sâm, nhưng PJ không tin, nghĩ là thầy già nói đùa.  

 
Mừng Bổn Mạng Gioan Baotixita (do cvk67 
Nguyễn Anh Võ) 

Kinh thưa Bà Con,  

Cám ơn Bok Nhạc CVK68 đã update mọt danh sách 
Quy Đức Cha, Quý Cha và các Anh Em mang Thánh 
hiệu Gioan Baotixita và Phêrô & Phaolồ thật dài.  
(Anh Em gọi Nhạc là Bok Nhạc vì Nhạc là người Nẫu, 
mà người Nẫu thì đọc Bác giống như Bok (Cha).  

Thay vì gọi Bác Nhạc thì gọi là Bok Nhạc cho oai)  

Hôm nay mừng Lễ Thánh Jean Baptiste, nhưng không 
quên RP Jean Faugère và RP Jean Đích CVK65. Nhớ 
RP Jean Faugère thì đã đành rồi, vì ai không nhớ RP 
Faugère thì coi như không ở CVKtừ thập niên 60 về 
sau.  
 
Còn RP Jean Đích thì hà cớ gì lại phải nhớ ?  
 
1. RP Đích ngày ấy là y tá của Cha Faugère.  
2. Vào cái ngày phong Thánh cho các Thánh Tử Đạo 

tại Việt Nam (19.06.1988), RP Đích đọc Phúc Âm, 
và sau đó chưa đến một tuần thì chắc là được 
Các Thánh Tử Đạo phù hộ cho để thụ phong Linh 
Mục (25.06.1988).  

Võ nhớ vào cái ngày 19.06.1988 ấy, đất nước mình 
còn nghèo khổ lắm, mấy ảnh tự xưng là đỉnh cao trí 
tuệ cứ cho dân mình ăn bo bo, củ mì, làm ăn theo 
tập đòan và thanh niên thì đi đào mương thủy lợi mút 
chỉ cà tha.Radio không mấy nhà có, tivi thì miễn bàn.  

Võ ở Châu Sơn BMT, chạy ra nhà Anh Trần Ngọc Ái 
CVK60-61, nghe lén radio, chữ được chữ mất, chỉ biết 
là ĐGH Gioan Phaolo II đang chủ tế và nghe nói có 
Thầy Phó Tế VN đọc Phúc Âm. Biết loáng thoáng vậy 
thôi chứ có biết ngày Lễ ấy tổ chức ra sao.  

Ôn lại chuyện xưa một chút, để cùng nhau nhớ đến 
những người đã ra đi : RP Faugère, RP GB Nguyễn 
Minh Thiện, thầy giáo CVKniên khóa 1968 - 1969, 
qua đời vì bệnh gan khi đang là Cha xứ Kim Mai, giáo 
phận BMT năm 1999.  Anh Trần Ngọc Ái, mà Anh Em 
chọc là Ái Nhồng, thầy giáo CVKniên khóa 1970 - 
1971, qua đời vì bệnh tim nam 1997 ở Châu Sơn, 
BMT.  Và để mừng RP Jean Đìch, ngày mai kỷ niệm 
21 năm chịu chức Linh Mục, bây giờ đang coi xứ 
Singapour với cái chứng đau cột sống kinh niên.  
 
"Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi,  
lúc con ngơời nằm yên giấc ngủ,  
mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai . . ." (bài hát của 
Phanxicô)  
 
Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Gioan 
Baotixita, và những Tôi Tớ Chúa đã ra đi trước, chúc 
lành và nối kết tất cả chúng ta.  
 
Kính,  
vonguyen67.  

 
Chúc Mừng 21 Năm Thụ Phong Linh Mục (cvk67 
Trần Văn Hiền) 

Rất cám ơn Võ, Nhạc và Mỹ Hạnh đã nhắc.  

Em Hiền và các bạn 67 xin chia sẽ niềm vui với Cha 
Đích nhân kỷ niệm 21 năm thụ phong LM. Chúng em 
xin được hiệp thông cùng tất cả anh em và những 
người thân của Cha khắp nơi trong ngay mai, nguyện 
xin Ngài đổ muôn ơn lành xuống cho Cha để Cha mãi 
là chứng nhân của Ngài trong mọi công việc Cha làm 
hằng ngày, trong mỗi hoàn cảnh và trong mọi sứ 
mệnh Cha đang đảm nhận.  
 
Kính.  In Christo,  
Trần Văn Hiền và các em 67.  
 
Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô (do cvk68 
Nguyễn Đình Nhạc) 

Võ ơi, Võ lầm to quá ư là to rồi đó ! !!  

Anh Em gọi Nhạc là Bok Nhạc vì Nhạc là người Nẫu, 
không phải như thế đâu. Nhạc không phải là gốc 
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người nẫu như Dr Pham 67 lớp của Võ đâu. Võ muốn 
biết gốc tích lai lịch vì sao mà anh em gọi mình là Bác 
Nhạc thì Võ hỏi Tứ già  69 thì rõ. Chứ người Nẫu thì 
đọc Bác giống như Bok (Cha) cũng không đúng tí 
nào!!!  mà mình thì không phải nẫu cũng không cần 
cái oai đó ‘thay vì gọi Bác Nhạc thì gọi là Bok Nhạc 
cho oai’.  Ant MUSICA. 

 
Mừng Bổn Mạng Phêrô Và Phaolô (do cvk67 
Nguyễn Anh Võ) 

Errare humanum est! Nhưng không biết có cần phải 
xin lỗi Bác - Bok Nhạc hay không đây. Cầu chúc một 
ngày an vui.  

vonguyen67.  
 

Mừng Bổn Mạng Gioan Baotixita (do Vương Văn 
Hùng) 

Hùng chân thành cám ơn anh Nhạc cùng các bậc đàn 
anh và các thành viên llcvkkhác đã quan tâm chúc 
mừng bổn mạng nhân dịp lễ các thánh GB, Phêrô và 
Phaolô. Mong sao gương sáng của ba thánh đem lại 
nhiều cảm hứng sống đạo mới và mang lại nhiều ơn 
ích cho từng người trong diễn đàn llcvk.  
 
GB Vương Văn Hùng  
Thánh Tâm- Pleiku  

 
Chúc Mừng 21 Năm Thụ Phong Linh Mục (cvk57 
Kim Thông) 

Trọng kínnh cha Đich. Cách đây 2 ngày, Giáo Phận 
Kontum đã long trọng khai mạc Năm Thánh Linh Muc 
và hôm nay đây gia đình CVKnhớ cha với Thánh 
Chức Linh Muc 20 năm. Mỗi lần mừng kỷ niệm LM 
như cột móc trong cuộc đời: có vui, có buồn, có 
thành công và có thất bại ... ‘Sóng Gió Cuộc Đời’ như 
Tin Mừng CN vừa qua. Nhưng chúng con tin rằng Cha 
Đich biết cách thách thức Chúa dậy. Chúng con  cầu 
nguyện cho Cha vững bước  dù còn nhiều chông gai 
thử thách. Xin Chúc mừng Bà Cố, chúc mừng Út 
Hạnh Cô Nương. Chúc mừng cả nhà CVKnữa. 

GB KIM THÔNG  57  

Ohio BMT USA (cvk61 Trần Hải Vân) 

Hôm nay thầy giáo cho về sớm 12 giờ trưa, thay vì 
16g30, ghé computer  gửi cho bà con vài tấm hinh 
đặc trưng của Mỹ Quốc.  Trước hotel là một  
McDonald to tướng với cờ Mỹ bay phất phới. Cái em 
receptioniste là con lai,  ba là người Mỹ (da đen?) mẹ 
Vietnam đi di tản năm 1975. Cô nhân viên là "ốm" 
nhất trong ba người phục vụ ăn sáng.  Muốn bay 
sang Cali uống café với Xuân Đông, vi ở lại đây 
weekend cũng chẳng  biết làm gì, nhưng đường xa 
quá hơn nữa  phải đổi máy bay hai lần. Hơn nữa thứ 

hai tới lại có workshop, nên đành hẹn Xuân Đông tại 
Yên Đỗ Thánh lễ I vậy nha!  

 

Đông hay thiệt,  còn nhớ mãi mấy con tôm ốm tong 
ốm teo trong đám rau măng TO GO năm ngoái! Hôm 
qua chạy vòng vòng 45 phút tìm cho được một cái 
quán gọi là Việtnam mà mấy người Tàu trong quán 
Chinese Buffet giới thiệu.  Điện  thoại hỏi bằng tiếng 
Việt để biết nhà hàng nằm đâu. Cô bé khẳng định 
đây là nhà hàng Việtnam nhưng không có ai nói tiếng 
Việt cả!!  Đến nổi, lạy chúa  tôi (my God), trên bảng 
đề, Vietnamese, Chinese, Mexican restaurant !!!  Vào 
trong chỉ toàn là mấy người Mỹ bự thật bự (so big) 
 đang dùng các món  Mexican! Và các nhân viên phục 
vụ không ai là người Việt cũng không ai nói  tiếng 
Việt. Chỉ là người tàu..!!!  

Thôi biết rồi đừng mất thời giờ đi tìm tiệm Việtnam 
chính hiệu nữa!  Tìm được  quán buffet Tàu do anh 
bạn Thụy Điển (Swedish) giới thiệu là may mắn lắm 
rồi. Có một điều các món Tàu rất là nhiều mở. Về 
khách sạn các món ăn điểm  tâm và ăn tối (free 
trong thời gian tháng sáu này) lại càng béo hơn. Tối  
qua phải đi chợ mua vài bó epinard (spinach) để cho 
ruột gan mát mẻ một  chút.  

 

Ohio đúng là  Ban Mê Thuột (Buồn Muôn Thuở) của 
USA!  Ngày mai bà con Sàigòn lại có dip gặp nhau, 
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hy vọng mọi người cảm thấy được mọi chuyện chỉ là 
thoáng qua và "không đáng" phải ưu phiền vô biên!  

Ohio 13 giờ - cách VN 11 tiếng.  
 

FBI USA Mới Phỏng Vấn (cvk60 Trần Hải Vân) 

Chỉ còn một ngày nữa là hết thời gian đi học và thảo 
luận tại Wright  Patterson Air Force Base Ohio. Hôm 
nọ, đang thiu thỉu sắp vào giấc ngủ  "triền miên" thì 
FBI gọi phone, báo là sáng mai sẽ đến hotel "làm 
việc". Trong bụng đang chửi thề ‘như vậy thì đâu 
thua gi cộng sản’  thì cvk66 Đậu Quang Đại đính 
chính Đại đây!!!  Thằng này ba xạo giỏi thiệt!!  Được 
biết Đại lái xe 22 tiếng từ Connecticut để ghé nhà 
Phạm Hùng  Sơn "nghỉ hè".  Ba anh em kể chuyện 
với nhau gần cả tiếng. Hai chàng cũng lưu ý là tiền 
cho mình đi học tập là do bạn bè CVKtại Mỹ đóng góp 
đó  (US tax payer). Nghe  thật cảm động!  

Trước đó,  khi mới đến Phạm Hùng Sơn @Cox.net đã 
hỏi thăm và mời xuống nhà chơi  weekend. Nghe 
giọng Sơn chả thấy "tiến sĩ" chút nào, và cũng không 
cảm thấy  Sơn nặng ký gì cả, y chang như ngày xưa 
còn bé. Cũng không quên Trung  "già" San Hô va Cao 
Nhang đã hỏi thăm.  

Kỳ này tìm được một hai quán Tàu cho nên cuộc sống 
dễ thở hơn những năm vừa  qua.  Buổi tối dù sao 
cũng phải mua "spinach" về luộc ăn cho dể tiêu!  

Ngoài chuyện học tập thêm, Hải Vân cũng vui với 
những đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trừ Thái 
Binh Dương (PACOM) mà thôi. Vui nhất là được nghe 
African English accent của một số đồng nghiệp từ Phi 
Châu.  

Kèm theo đây một số hinh ảnh chụp với đồng nghiệp 
....  

Viva America.  
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FBI USA Mới Phỏng Vấn - Ohio BMT USA (cvk67 
Nguyễn Anh Võ) 

Chào Thầy Hải Vân, Dr John Phạm và Đại Đậu,  

Nghe Thầy Hải Vân kể chuyện bên Mỹ cũng vui. Đang 
ở Ohio mà cũng liên tưởng đến BMT (Buônmathuột, 
buồn muôn thuở), quê hương của John Phạm, Đại 
Đậu và của Võ.  

Nhờ Dr John Phạm nhắn với Đại Đậu là cho Võ gửi lời 
thăm. Lâu rồi không nhận được tin tức gì của Dai Dau 
cả. Hy vọng gia đinh vẫn binh an mạnh khỏe.  

Thầy Hải Vân có số sướng. Đi Mỹ về lại được đi nghỉ 
hè. Thầy về Việt Nam và lại có dip ra sân bóng rổ, đi 
thăm Cô Thắm Bến Tre. Bến Tre dịp này dang lên 
giá, vì Bến Tre là xứ dừa, mà CVKKMF nhà mình thì 
đang kết "model" với Dầu Dừa chữa bá bệnh.  

Kinh chúc cả nhà CVKKMF week-end an vui. Và cùng 
nhau mừng Lễ Thánh Bổn Mạng Phêrô Phaolô.  

Kính,  
vonguyen67.  

 

 

FBI USA Mới Phỏng Vấn – Chọc Cười Thầy Hải 
Vân (d0 cvk66 Đậu Quang Đại) 

Kinh thưa quí huynh trưởng và quí bạn CVK,  
 
Mình xuống tiểu bang Georgia thăm gia đình người 
em gái và gia đinh,  luôn tiện lái xe xuống thăm ‘ngài 
thượng tọa’ Phạm Hùng Sơn, được ngài cho biết là 
thầy Hải Vân đang ở Dayton, Ohio huấn nghệ.  Mình 
mới nói cho ‘thượng tọa’ là để "tau hù" một chút vì 
Thầy Hải Vân làm việc cho tòa đại  sứ Mỹ ở Pháp. 
Mình bèn xin số điện thoại, số phòng của thầy tại 
hotel và gọi:  
 -  Mr. Trần!  
 -  Yes  
 -  Tôi là Peter Hansen, nhân viên FBI ở thành phố 
Dayton muốn xin chuyện  trò với ông và điều tra ông 
một chút.  
Đầu giây bên kia có một sự im lặng nặng nề và ngạc 
nhiên.  
 -  Yes …   
 -  Có phải ông làm cho tòa đại sứ Mỹ tại Pháp?  
 (Bên kia đầu giây có lẽ đã nghi:  Trời!  Sao mà nó 
biết mình qua đây mà nó theo giõi như vậy? Có phải 
tại mình đi về VN nhiều hay không?! ) 
 - Yes.  
 -  Tôi muốn tới hotel và mời ông xuống văn phòng 
chúng tôi để phỏng vấn và điều tra. 
 -  Dạ thưa lúc nào?  
 -  Sáng mai được không?  
 -  Vâng sáng mai.  Được.  
  
Tôi buồn cười quá không nín được, và bật cười ồ lên. 
 Dĩ nhiên câu trò chuyện này được nói bằng tiếng Mỹ 
để lừa bip.  .. 
 -  Thầy Vân ơi! Đậu Quang Đại đây nè, còn nhớ hay 
không?  
 
 Sau đó thượng tọa PHS và minh đã hàn huyên một 
hồi lâu.  Giọng nói Thầy vẫn còn êm êm như đường 
trải nhựa trên sân bay, có lẽ nói chuyện nhiều cô còn 
chết lên chết xuống!  
 
Bọn mình được một bửa cười vui vẻ.  
Anh em coi chừng Đại này nhé (Đại có dấu nặng chứ 
không dấu sắc đâu nha!)  
 
FBI USA Mới Phỏng Vấn – Chọc Cười Thầy Hải 
Vân (d0 cvk68 Nguyễn Toàn Phúc) 

Đậu Quang Khánh 68 (Haricot Vert hiện đang định cư 
ở Bang Massachsett BMT) rất buồn vì có ông anh họ 
Đâu Quang Đại ở Connecticut gần đó mà chẳng bao 
giờ buồn ghé thăm. Khánh nó nói rằng nó chỉ mong 
"bị" FBI Đại đến hỏi thăm, dù là bằng điện thoại mà 
cũng chẳng được. Năm ngoái, PJ ghé thăm Khánh ở 
BMT và an ủi nó: "FBI với CA cũng giống nhau thôi, 
chơi với tụi nó làm gì cho mang tiếng ! "  

Khốn cho ai không biết mà tin.  
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Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Phêrô (do cvk47 
Nguyễn Văn Nho) 

Kinh mời anh em CVK-Kontum, đúng 14g45 ngày 
Chúa nhật 28.6.09 tập trung về TGM Kontum để đi 
chúc mừng lễ Thánh bổn mạng ĐC Phêrô Trần Thanh 
Chung (Thánh lễ ngày 29.6.09). Mong anh em tham 
dự đông đủ.  

TM Ban đại diện CVK-KT- Pl Nho 47  
 

Chúc Mừng Bổn Mạng Hai Thánh Phêro Phaolô 
(do cvk58 Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng) 
 
Gia đình CVKKMF xin kính chúc  ĐC Phêrô, các cha, 
các thầy và các anh có tên thánh Phêrô Phaolồ được 
nhiều ơn lành hồn xác trong ngày lễ kính hai thánh 
cả.  
LM Giuse Hoàng Minh Thắng  
Và Ban Đại Diện CVKKMF  
 
Chúc Mừng Bổn Mạng Hai Thánh Phêro Phaolô 
(do cvk64 Nguyễn Ngọc Bản) 
 
Toàn thể gia đình CVK-BMT chúng con xin kính mừng 
lễ bổn mạng Phêrô và Phaolồ đến quý Đức cha,  quý 
cha, quý thầy và tất cả các anh em trong đại gia đinh 
CVK luôn được hồn an xác mạnh,  tràn đầy Thánh 
đức  
 
Thay mặt Ban Đại Diện  CVKBMT 
Phaolô Nguyễn Ngọc Bản cvk64  
 
Lebanon (do cvk62 Rev Nguyễn Ngọc Tâm) 

Triều yết Đức Patriarche Nascallah Boutros Sfeir của 
Giáo Hội Đông Phương Maronite tại Beirut (ngang 
hàng với chức Hồng Y). Ngài đang cầm chìa khóa của 
thành phố Tulsa, Oklahoma, do thị trưởng thành phố 
tuyên nhận Ngài là Công Dân Danh Dự của thành phố 
Tulsa. Những cha đứng bên cạnh là bạn đồng hành 
cùng với một giáo dân Christ the King, nguyên là thi 
trưởng thành phố.  

 

Rev. Tâm Nguyễn  
Pastor – Christ the King Parish  
Tulsa, Oklahoma –USA  

 
Français Elémentaire – Dictée  -Vui Cười (do 
cvk67 Phạm Hùng Sơn) 
 
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.  
De ce mariage, est né un fils aux yeux pers.  
Monsieur est le père, Madame est la mère.  
Les deux font la paire.  
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la 
mère, avant d'être  Lamère  était Lepère.  
Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il 
est Lamère et la  mère  est Lamère, bien que née 
Lepère.  
Aucun des deux n'est maire.  
N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet 
donc pas d'impair en  signant Lamère.  
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire.  
Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de 
Monsieur Lamère, son  père, et de Mademoiselle 
Lepère, sa mère.  
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la 
perd.  
Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-
père Lepère, vient du  bord de mer, et marche de 
pair avec le maire Lamère, son petit-fils.  
Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les 
Lamère, ne  trouvent  que le maire et Lepère, père 
de la mère du maire, venu de la  mer, et chacun  s'y 
 perd ! "  
 
FIN  

Français Elémentaire – Dictée  -Vui Cười (do 
cvk68 Nguyễn Toàn Phúc) 

Ils font la guerre et je prie qu'ils aillent en enfer ! Au 
contraire, s'ils font l'amour, ils seront dans mes 
alentours afin que je les regarde tous les jours.  

Thăm ĐC Alex (do cvk58 Nguyễn Văn Lý) 

Cùng Tất cả các bạn CVK,  

Sáng Chúa Nhật, mình ghé thăm ĐC Lộc để hỏi thăm 
cơm của gia đình mình có thich hợp không? Nnghe tin 
đến thứ hai Cha Tổng ĐD Liên sẽ xuống đưa Ngài về 
KonTum. BS điều trị nói Ngài đã ổn định nên về nhà 
cho đỡ mệt và có cuộc sống thoải mái hơn.  
 
Xin thông báo và xin cầu nguyện cho Ngài. 
 
Lý CVK58  
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Hồi Tưởng (do cvk62 Nguyễn Văn Thế) 

Thưa các bạn,  

Năm 2004, anh cvk62 Nguyễn Văn Thế kỷ niệm 28 
năm ‘la corde au cou’ hay ‘la remorque à la queue’. 
 Anh Thế ngẫu hứng viết bài thơ sau đây và nhờ anh 
cvk65 Nguyễn Thế Trị chuyển đến PHS năm 2006 để 
chia sẻ đến anh em CVKkhắp nơi.   Vì lý do kỹ thuật 
nay PHS mới đăng cho mọi người cùng thưởng thức. 
Sorry anh Thế.  
 
Mời anh em cùng đọc:  
 
Hồi Tưởng  
(Kỷ niệm 28 năm chung thân)  
 
Đêm Tân Hôn ôi sao sung sướng,  
Món ăn đầu đời đầy ắp hương trinh.  
Vòng tay ôm lọt trọn khối ân tình,  
Thiên đường mở, làn da mát, hồn linh tê dại.  
Pho tượng thiên nhiên ngàn năm mặc khải.  
Đồi hoa non, rừng lá thấp cây che lấp khu thung lũng 
tinh yêu!!!  
Tình Yêu muôn thuở cao siêu.  
 
Montréal 02 Mai 2004  
Cvk62 Nguyễn Văn Thế  

(Một bài thơ ngẫu hứng riêng tặng anh em cvk“không 
được” ơn gọi hay “ta ru”)  
 
 
Báo Tin Buồn (do cvk57 kim Thông) 
 
Anh Khải Chị Giáo Kính Mến. Em xin báo Anh Chi  
một vài tin buồn trong giáo xứ.  

1. Em Lucia Trang 27 tuổi đang học giáo lý hôn 
nhân, con của Thúy Nông, nhà ở đường Thi Sách. 
Em làm phụ thợ hồ.  Bị rơt dàn dáo và đã 
chết chiều CN 28-6. Chiiều nay lễ an táng. Cũng 
do cái nghèo mà ra hết. Xin anh chị cầu nguyện 
cho em Lucia.  Nhà  em Trang nghèo lắm. Ông 
Nông đã chết năm ngoái. Xin anh chị  giúp đỡ. 

2. Ông Thanh Lan cũng đang bị cấp cứu ở Bịnh Viện 
Kontum. Đang bị hôn mê.  Chắc khó qua khỏi.  
Chi Agatha Đoàn thị Nhiều, con ông Biện Tự ở 
xóm cũng đã chết bịnh và cũng chiều nay lễ An 
táng. Chị Nhiều là em của anh Đoàn 
Vận cvk50, cùng lớp với anh Khải. Anh Vận sau 
nầy là Đại úy Đoàn Minh Dũng. Hiên nay anh Vận 
sống độc thân bị vợ bỏ. anh ở vậy nuôi con nên 
người. Anh hiện ở BMT.   

Em Trần Kim Thông, địa chỉ:  23 Hồ Tùng Mậu,  TP 
Kontum .
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Tâm Tình Xê Vê Ca (CVK) 

Tháng 07, 2009 

Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(cvk68 Phúc Jean) 
 
Hồi chính phủ VN cho nhập về lô hàng xe Honda đầu 
tiên, có 1 nhà tư sản trùm buôn xe Goebel, Sachs, 
Pusch bị sạt nghiệp và treo cổ tự tử. Có ai nhớ ông 
này tên là gì không?  
 
Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(Nguyễn Ngọc Ninh) 
 
Đại gia này tên Đặng Đình Đáng. Kho hàng của ông 
ta ở đường Hoàng Văn Thụ,  ngày nay (chỗ công viên 
HVT). Năm đó khoảng 1965 kho chứa khoảng 2000 
xe Push "3 đèn". Lúc bấy giờ chiếc xe này là niềm mơ 
ước của thanh niên Sài Gòn, trong số đó có cả tôi.  
 
Ông trùm này năm đó xuất bán nhỏ giọt, cứ vài ngày 
là tăng giá từ 35.000 đồng một chiếc lên đến 45.000 
chiếc trong vòng 1 tuần, xe chỉ bán ra cầm chừng.  
 
Rồi bất ngờ, chính phủ VN nhập xe Honda Dame 
(Nhật) về. Giá bán 36.000 đồngmột chiếc. Bán trả 
góp cho quân nhân và công chức (lương lính năm đó 
khoảng 2.000 đồng một tháng chưa kể phụ cấp).  
 
So sánh về giá, rẻ hơn, kiểu dáng đẹp hơn. Thế là 
chuyện gì phải đến nó đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ được 
bấy nhiêu.  
 
Ai có thêm thông tin xin bổ sung.  
Alinden47  
 
Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(cvk68 Phúc Jean) 
 
Đặng Đình Đáng chắc là có xơ múi gì với Đặng đình 
Trung, nên Trung mới chỉ qua Nguyễn tấn Đời... hihi  
 
Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(cvk70 Đặng Đình Trung) 
 
Dạ thưa đó là Ông Nguyễn Tấn Đời. Không biết có họ 
hàng gì với bác Nguyễn Tấn Dũng nhà ta hiện nay 
không hả? 
 
Trung 1970.  
 
Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(cvk68 Phúc Jean) 
 
Nguyễn Tấn Đời là chủ sài gòn thương tín ngân hàng, 
bị VC bỏ tù năm 1975 rồi sau đó đi định cư ở nước 
ngoài. Ông trùm xe Goebel treo cổ tự tử năm 68 thì 
làm sao sống tiếp đến 1975 được?  
 
 

Những Chiếc Xe Scooter Thập Niên 60-70 
(cvk70 Đặng Đình Trung) 
 
Ông chú của Trung biết rõ nhân vật này. Ông cũng 
đã kể cho Trung nghe một vài giai thoại về cuộc cạnh 
tranh giữa 2 hãng xe (Goebel và Honda ). Nhưng rất 
tiếc không thể liên lạc với chú được vì hiện nay chỗ 
chú ở chưa có điện đài gì hết!  Trung vừa mới đưa 
đám ma của chú xong (thứ ba 23.6.09). Đành cáo lỗi 
với Bác P.J vậy.  
 
Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Nguyễn Thế Bài) 
 
Thứ sáu, ngày 03.07.2009 – Lễ  kính Thánh Tôma - 
Bổn mạng cha Nguyễn Văn Thượng  
 
Kính chúc cha ngày lễ bổn mạng Vui tươi - An bình – 
Hạnh phúc và được nhiều ơn phúc lành chúa ban 
trong năm linh mục nhờ lời cầu bầu của thánh Tôma 
Tông đồ.  
 
Xin cũng nhớ cầu nguyện cho cố linh mục cvk35 
Tôma Llê Thành Ánh  (bá phụ cvk68 Lê Thành Thu) 

 

 
 

Thánh Tôma Tông Đồ Thánh Tôma tông đồ được mô 
tả như một con người sáng suốt, thực tế quả cảm, 
theo Phúc âm của Gioan. Ông có biệt danh là Didymô 
nghĩa là song sanh. Tôma đoán chắc những việc lớn 
lao sẽ diễn ra ở Giêrusalem khi các môn đệ cùng 
Chúa về Giêrusalem dịp lễ Vượt Qua. Chúng ta hãy 
cùng đi để chết với Người. (Gio 11,6). Sau khi Chúa 
sống lại, trong lúc ông đi vắng về, nghe kể lại, ông 
vẫn một mực không tin. Nếu tôi không  nhìn thấy lỗ 
đinh nơi tay Người, nếu tôi không để tay tôi vào cạnh 
sườn  Người thì tôi không tin” (Gio 20,24-29). Tám 
ngày sau, Chúa lại hiện ra với đông đủ các môn đệ, 
Chúa xin ông sờ đụng các vết thương của Ngài. Tôma 
không biết làm gì hơn là phủ phục và tuyên xưng đức 
tin: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa tôi!” Một dịp Chúa để 
cho Tôma và qua Tôma Chúa cho chúng ta một chân 
lý trên một bình diện cao thượng hơn là trên phương 
diện giác quan và khoa học. “Bởi vì ngươi đã thấy và 
tin, hỡi Tôma, phúc cho những ai không thấy mà  
tin.”  
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Tương truyền, Tôma đã giảng đạo cho người Mède và 
người BaTư, rồi qua cả Ấn  Độ, nơi ngày nay có nhiều 
cộng đoàn Kitô Giáo theo lễ điển Malabar còn làm  
chứng tá cho tương truyền ấy.  
 
Mừng Bổn Mạng (do cvk62 Phan Đình Thi) 
 
Gia Đình CVK- Sàigòn  Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Cha 
Bề Trên Nguyễn Văn Thượng và quý Cha, anh em 
mang tên Thánh Tôma.  Nhờ lời bầu cử của Thánh 
TÔMA, xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên quý 
Cha và các anh em.  
 
Phan Đình Thi62.  
(đang chờ danh sách Tôma của Musica68)  
 
Mừng Bổn Mạng (do cvk68 Nguyễn Đình Nhạc) 
 
Anh Thi kính mến,  
 
Mừng bổn mạng thánh Thomas Tông đồ :  
 
Các Cha:  
 
- Cha Thomas Lê Thành Ánh, RIP 27.09.2008. Ngài 

là Linh mục nguyên quán Giáo phận Kontum, chứ 
không phải cvk35 (như Lê thành Thu nói đâu). 
Ngài học ở Tiểu và Đại Chủng viện Làng Sông Qui 
Nhơn).  

- Cha Thomas Vũ khắc Minh, cha sở Hoà Bình. 
Pleiku.  

- Cha Thomas Nguyễn văn Thượng, cha sở Đức An 
Pleiku kiêm Giám đốc CVKhiện nay.  

 
Anh em CVK:  
- Thomas Nguyễn văn Tư, CVK65, hiện đang ở BMT.  
- Và các anh em khác nữa, còn thiếu sót không 

biết.  
 

Thân ái chào anh và gia đình. MUSICA.  
 
Đôi Lời Cảm Tạ (do cvk67 Trần Văn Hiền) 
 
Kính thưa diễn đàn,  
 
Bạn Lê Đình Quý 67 mới gọi cho em Hiền, hiện đang 
ở Sài gòn để giải quỵết những vướng mắc về thủ tục 
liên quan đến tai nạn và cái chết của con gái hôm 
13.6 vừa qua. Vì Quý không có phương tiện liên lạc 
bằng email.internet, nên nhờ em Hiền thay mặt Quý 
và đại gia đình Kính chuyển đến quý Đức Cha, Đức 
Ông, quý Cha, quý anh chị va bạn bè thân hữu tại 
Việt Nam và khắp nơi trên thế giới lời cám ơn chân 
thành và lòng biết ơn sâu xa vì đã ân cần thăm hỏi, 
gửi thư chia buồn, an ủi và động viên bạn Quý và gia 
đình trong nỗi đau mất con vừa qua, và đã hiệp 
thông cùng tất cả trong lời cầu nguyện để xin Chúa 
sớm đưa linh hồn cháu về hưởng nhan thánh Ngài. 
Tấm lòng của quý Đức Cha, Đức Ông, quý Cha, quý 
anh chị va bạn bè thân hữu tại Việt Nam và khắp nơi 

trên thế giới đã là nguồn động viên lớn lao giúp Quý 
vượt qua được cơn thử thách và nỗi đau tột cùng vừa 
qua.  
 
Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả và xin liên kết 
tất cả chúng ta làm một trong niềm tin và sự phó 
thác vào Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng từ ái.    
 
Em và Võ cùng mấy bạn 67 ghé thăm Quý và viếng 
mộ cháu, nhân tiện viếng mộ chị Ngọc (chi Rev 
Hồng) tại Hà Lan hôm chủ nhật vừa qua. Cùng với tất 
cả email chia buồn của Quý Cha, Đức Ông và cuả tất 
cả các anh em, bạn bè khắp nơi mà em đã in và gửi 
lại Quý, hình ảnh anh  em bạn bè có mặt trong tang 
lễ, gia đình Quý đã gặp được niềm an ủi và bắt đầu 
trở lại cuộc sống thường ngày.    
 
Thay mặt bạn Lê Đình Quý và gia đình,  
Em Trần Văn Hiền 67  
 
Ông Câu Thạch Đã Qua Đời (do cvk55 Lê Tấn 
Viễn) 
 
Trân trọng báo tin cùng anh chị em CVK, Ông Câu Cơ 
là Thân Phụ của Rev Paul Nguyễn Văn Thạch cvk67 
đã qua đời sáng nay ngày 04.07.09 tại Garland, TX.  
Xin cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê được lên chốn 
nghỉ ngơi. Trân trọng báo tin.  
 
Viễn cvk55.  
 
cvk62 Nguyễn Thế Bài: 
 
Phân Ưu  
 
Nhận được hung tin cụ Phanxicô Xaviê, thân phụ cha 
cvk67 Phaolô Nguyễn Văn Thạch đã từ trần. CVK-
Nhatrang, 2 cvk67  Nguyễn Văn Từ,  Nguyễn Xuân 
Hạ và gia đình chia sẻ với cha và tang quyến hiệp ý 
cầu xin chúa thưởng công đức ông cố.  
 
cvk73 Đinh Minh Quang: 
 
Phân Ưu  
 
Được tin ông cố Phanxicô Xaviê , thân phụ cha Phaolô 
Nguyễn Văn Thạch, đã được Chúa gọi về. Anh em 
CVKGia lai chân thành chia sẻ sự mất mát lớn lao 
cùng cha và gia quyến. Xin Chúa thương xót và cho 
linh hồn Phanxicô Xaviê mau hưởng hạnh phúc nước 
Chúa.  
 
Thay mặt anh em CVKGia lai  
cvk73 Đinh Minh Quang  
 
cvk58 Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng: 
 
Gia đình CVKKMF xin chân thành phân ưu với cha 
Thạch và tang quyến, và hiệp ý cầu xin cho Ông Cố 
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mau về hưởng nhan thánh Chúa trên quê hương vĩnh 
cửu.  
   
LM Giuse Hoàng Minh Thắng  
và Ban Đại Diện CVKKMF  
 
cvk47 Nguyễn Văn Nho: 
 
Thành kính chia buồn với cha Thạch.  
 
Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận cụ Cố Phanxicô 
Xaviê sớm về quê hương vĩnh cữu hưởng Hạnh phúc 
đích thực muôn đời.  
 
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn 
Phanxicô Xaviê được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem 
thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. 
Amen.  
 
Thay mặt CVK-Kontum,  
Paul Nho 47.  
 
cvk67 Rev Nguyễn Văn Thạch: 
 
Xin chân thành cám ơn Quý Cha và gia đình CVKkhắp 
nơi phân ưu và cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Cơ, ông thân sinh của Thạch 
cvk67, vừa qua đời sáng nay, thứ bảy ngày 4.7.2009. 
Thánh lễ an táng lúc 10:00 am thứ bảy ngày 
11.7.2009, Nhà Thờ Gx. Đức Mẹ hằng Cứu Giúp 
Garland TX, Thạch xin Quý Cha và gia đình CVKhiệp 
thông cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô.  
 
Thạch và gia đình xin chân thành cám ơn.  
Thạch cvk67  
 
cvk62 Rev Nguyễn Ngọc Tâm: 
 
Trong thánh lễ ngày mai, mình sẽ nhớ cầu nguyện 
cho linh hồn Phanxicô Xaviê. Nhiều anh em CVKđã 
gặp ông cố trong dịp cha Thạch chịu chức tại 
Houston. Nhớ hồi đó có Đ.Ô.Thắng, cha Dung, cha 
Hải, Phạm Quang Sơn,  PHSơn, Cửu, Phương, Anh, 
Nam cùng với các anh Viễn, Lài, thi sĩ cvkNgô Xuân 
Tịnh …  
 
Xin chia buồn với cha Thạch về sự mất mát của người 
cha yêu quý.  
 
Rev. Tam Nguyen  
Pastor - Christ the King Parish  
Tulsa, Oklahoma -USA  
 
cvk67 Trần Văn Hiền: 
 
Sáng nay gặp (Hùng Hướng) mới biết tin buồn. Tất cả 
anh em 67 tại Việtnam, cùng với Trần Hiền và gia 
đình, xin chia sẻ niềm đau và sự mất mát của Cụ và 
gia đình. Vẫn biết rằng ở tuổi của chúng mình, không 
ai không phải chứng kiến sự ra đi dần dần của những 

người thân, nhưng mọi người thân ra đi là một mất 
mát lớn trong cuộc sống và là một lổ hổng không dễ 
gì khỏa lấp một sớm một chiều.  
 
Xin hiệp ý cùng đại gia đình của Cụ, anh em bạn bè 
thân hữu CVKkhắp nơi trên thế giới nguyện xin Chúa 
rũ tình thương đón nhận linh hồn ông Cụ Phanxicô 
Xaviê vào hưởng phúc trường sinh với Ngài trên thiên 
quốc. «Lạy Chúa, xin ban an nghỉ vô biên cho linh 
hồn ông Cụ Phanxicô Xaviê. Xin cho ánh sáng nơi 
Chúa chiếu soi trên Cụ mãi mãi».  
 
Kính chào thân ái,  
 
Thay mặt anh em 67,  
Trần Văn Hiền 
 
cvk67 Rev Nguyễn Văn Thạch: 
 
Các bạn 67 thân mến,  
 
Cám ơn các bạn gửi lời phân ưu và hiệp thông trong 
kinh nguyện cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê, ông 
thân sinh của Thạch.  
 
Thạch đã nhận lời giảng tĩnh tâm cho Nhà Dự Tu 
Dallas tuần nay, nên hôm nay, ngày 5.7 Thạch về 
Nhà Dòng Dallas để ngày mai đi giảng tĩnh tâm với 
các sinh viên nhà Dự Tu, trưa thứ sáu, sau khi xong 
kỳ Tĩnh Tâm, Thạch sẽ về lại Garland và ngày thứ 
bảy 11.7 dâng lễ an táng.  
 
Cám ơn các bạn thật nhiều chia sẻ và cầu nguyện 
cho linh hồn ông thân sinh của Thạch.  
 
Thach 67  
 
cvk67 Rev Trần Xuân Nhàn: 
 
Kính gửi Cha Thạch.  
Cha Thạch thân mến  
 
Tin buồn đến muộn màng - vì suốt tuần nay con đi 
công tác Legio tại Lào nên khi trở về đã nhận được 
tin ông Cụ PHANXICÔ thân phụ của cha đã qua đời.  
 
Sáng nay con đã dâng thánh lễ cho linh hồn ông Cụ 
sớm được về thiên đàng hưởng phúc ngàn thu.  
XIN CHÚA THƯƠNG CHẤP NHẬN.  
ĐỜI LINH MỤC CHÚNG CON CHẲNG CÓ GÌ HƠN  
NHỮNG THÁNH LỄ VÀ LỜI KINH CHẮC ÔNG CỤ CŨNG 
MÃN NGUYỆN  
 
Con và cả giáo xứ chia buồn  
Rap. Xuân Nhàn CVK67  
 
cvk62 Nguyễn Xuân Báu: 
 
Gia đình Báu thành thật chia buồn với Cha Phaolô 
Nguyễn Văn Thạch và tang gia. Nguyện xin Thiên 
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Chúa đón nhận Cụ Cố Phanxicô Xaviê vào hưởng 
hạnh phúc vĩnh cửu 
 
 
cvk64 Vũ Văn Quý: 
 
Kinh chuyển đến quí vị  
 
Tường trình của cộng tác viên Nhóm Khuyết Tật 
thuộc giáo xứ Phúc Lâm, Hố Nai, Biên Hòa, chi Ane 
Nguyễn Thị Thung.  
 
Xin Chúa chúc lành cho chúng con.  
Thay mặt  
CT.TVCNBN  
Phêrô Vũ Văn Quí CVK64  
 
"Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì 
họ lầm than vất vưởng". ( Mt 9,36)  
 
Kính thưa Quý ân nhân!  
 
Thánh Matthêu đã diễn tả trọn vẹn tấm lòng, tâm 
tình và trách nhiệm của Đức Giêsu với đám đông vô 
danh. Trước tình cảnh khốn cùng của dân chúng, Trái 
tim Ngài thổn thức, xúc động mãnh liệt, lòng trắc ẩn 
cảm thương. Và Ngài: "Đã chữa họ hết mọi bệnh 
hoạn, tật nguyền."  
 
Như Đức Kitô, quý ân nhân cũng đã thương giúp 
chúng em bằng lời cầu nguyện và chia sẻ DẦU DỪA 
cho các bệnh nhân nghèo và khuyết tật. Và hôm nay 
chúng em xin mọi người cùng hợp lời TẠ ƠN CHÚA đã 
thương chữa lành cho một số bệnh nhân như: 
 
- Anh Diễn bệnh sơ gan cổ trướng đã khỏi hẳn.  
- Anh xin thêm dầu dừa cho con gái đang dự tu bị 

bệnh siêu vi gan B.  
- Bà giáo Phách bệnh trĩ hơn 30 năm cũng đã khỏi 

cùng một số bệnh đau nhức ,đau đầu ,tiểu rắt....  
- Một bà, hai chân nổi gân to ngoằn ngoèo như 

chiếc đũa, cũng đã bớt đau.  
- Một thanh niên làm thợ sắt, bệnh giời leo, xoa dầu 

và uống dầu dừa 2 ngày, vết đau không còn nhức 
và đã khô lại.  

- Một chị, bênh ho kinh niên kéo dài hơn 10 năm, 
cũng đã bớt được 70%.  

- Có 3 bệnh nhân Sida, vẫn tiếp tục nhai và uống 
Dầu Dừa thấy khỏe và lạc quan hơn.  

- Hai bệnh nhân tim chờ mổ nhưng vì nghèo không 
có tiền nên khi nhai và uống DD, người thấy dễ 
chịu, ăn ngon ngủ tốt, ít mệt và làm được việc.  

- Một chị bị đau đầu và u nang (hy vọng không phải 
mổ nữa).  

- Môt ông cụ đau đầu gối, đi khệnh khạng phải 
chống gậy nay đã đi lên được cầu thang trong 
nhà.  

- Các bệnh nhân đau bao tử, phổi, thận, tim hay 
mệt, mất ngủ, nhức đầu, choáng váng, cao máu, 
mờ mắt, bướu cổ, tiểu đường, đường ruột, gan 

nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ...khi dùng DD, họ đều 
thấy có kết quả khả quan.  

- Các bệnh nhân đau chân tay, nhức mỏi, đau 
xương khớp, đau lưng, gai cột sống, thoái 
hóa...cũng thấy bớt dần.  

- Có em bị nấm đầu 13 năm bôi DD cũng đã bớt.  
- Một em bé 9 tuổi bị chàm ở chân đã 6 năm cũng 

thăm hỏi để dùng DD.  
- Một số các Sr, các Thày cũng đến để nhận DD về 

dùng Thưa Quý ân nhân!  
- Còn rất nhiều trường hợp bệnh tình khác mà 

chúng em chưa thể kể ra hết được, chỉ e rằng dài 
quá làm các vị đọc mệt mà thôi.  
 

Vị vậy, em xin phép tạm dừng với ý nguyện xin: Lạy 
Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã chạnh lòng 
thương trước nỗi khổ đau bệnh tật của chúng con. 
Xin Chúa tiếp tục bày tỏ Lòng Thương Xót của Chúa 
trên những nhu cầu cần thiết về phần hồn, phần xác 
của chúng con.  
 
Nguyện cho Danh Chúa được cả sáng, nước Chúa 
được hiển trị.  
 
Xin Chúa thương chúc phúc lành cho tất cả các ân 
nhân đã chia sẻ những đau đớn bệnh tật của chúng 
con và luôn đồng hành với chúng con.  
 
Xin Chúa ban cho mọi người chúng con đều có một 
trái tim như Trái Tim của Chúa là luôn luôn biết 
CHẠNH LÒNG THƯƠNG như Chúa vậy.  
 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
Amen.  
 
Xin Kính chúc quý ân nhân và các bệnh nhân một sức 
khỏe dồi dào, một niềm vui trọn vẹn, trong tình yêu 
và sự an bình của Ba Ngôi Thiên Chúa.  
Xin thương cầu nguyện cho chúng em với nhé!  
 
Đa tạ!  
 
Giáo Phận Kontum (do cvk68 Nguyễn Đình 
Nhạc) 
 
Kính anh Bài và anh Thi,  
 
Ngày 13.07.2009 là ngày giáp 90 năm: 13.07.1919-
2009, Cha Bề trên Émile Kemlin, Văn (Tổng quản: 
Provicaire), với sự đồng ý của Đức Cha Damien 
Grangeon, Mẫn, GM Đại diện Tông toà (Vicaire 
Apostolique) Đông Đàng Trong (Qui Nhơn ngày nay), 
dâng Miền Truyền giáo Konum cách trọng thể cho Rất 
Thánh Trái tim Chúa Giêsu. (x. Echos 6.1944, p. 1 & 
Echos 8.1949, p.10):    
 
IN  MEMORIAM  
Anno  Domini  1919,  mensis  Julii  die  decima  tertia  
Reverendus  Dominus   AEMILIUS  KEMLIN  
Provicarius Missionis Kontum,  
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solemniter  CONSECRAVIT  missionem Kontum  
SACRATISSIMO   CORDI   JESU  
 
TƯỞNG NHỚ  
Ngày 13 tháng 7 năm Thiên Chúa Giáng sinh 1919  
 
Linh mục ÉMILE  KEMLIN    
Tổng quản miền Truyền giáo Kontum  
long trọng DÂNG HIẾN miền truyền giáo Kontum cho  
RẤT THÁNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU.  
(x. Lời Khấn dâng này hiện còn trong nhà nguyện 
TGM.Kontum).  
 
cvk62 Nguyễn Thế Bài: 
 
Cám ơn Bạn cvk68 Nguyễn-Đình-Nhạc.  
 
Kỷ niệm 90 năm dâng hiến giáo phận Kontum cho rất 
Thánh Trái Tim Chúa Giêsu (13.07.1919 
13.07.2009).  
Chúng ta hiệp ý: Cảm tạ - Phó dâng công cuộc 
truyền giáo các Đức Giám Mục - các Linh mục - các 
Tu Sĩ nam nỮ - Giáo dân giáo phận Kontum luôn 
trung kiên với đức tin,  sống nên nhân chứng cho 
Chúa Kitô Phục sinh và đem chúa đến với mọi người.  
  
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu (mà giáo phận và giáo xứ 
chính toà được dâng hiến) ban cho giáo phận Kontum 
được bình an - đoàn kết - sỐng "bác ái trong chân 
lý".  
  
cvk62 Phan Đình Thi: 
 
Cám ơn Nhạc nhiều.  
 
Xin quý Anh Chị Em CVKdâng lời cảm tạ Hồng Ân 
Thiên Chúa nhân dịp 90 năm dâng hiến và hiệp ý cầu 
nguyện cho Giáo Phận, đặc biệt trong năm Linh Muc 
nầy.  
Thi.  
 
Mừng Bổn Mạng Cha Cựu Giáo Sư Henri Radelet 
-  ‘cha Gia’ (cvk68 Nguyễn Đình Nhạc) 
 
Kính Gia đình CVK,  
13.07, lễ thánh Henri, bổn mạng cha giáo CVK: Henri 
Radelet, Gia, hiện đang ở Nouvelle Calédonie.  
Xin nhớ cầu nguyện cho Cha giáo nhiều ơn thánh, 
trung thành với thiên chức và hăng say truyền giáo.  
MUSICA.  
 
Gởi đến anh em CVKvà Võ, tất cả những học trò cũ 
của Cha giáo Henri Radelet, đôi nét tiểu sử:  
- Tên đầy đủ: Henri Fernand Marie Joseph Radelet. 

Tên Việt: Gia. Tên dân tộc: Bok Gia.  
- Sinh: 24.01.1924 (năm nay 85 tuổi), tại: Thilay 

(Ardennes), Reims, France.  
- Chịu chức Linh mục: 29.05.1949. (Giáp 60 năm 

Linh mục hôm 29.05 vừa qua).  

- Sang truyền giáo tại: Kunming.Chine: 17.09.1949 
- 1952.  

- Trục xuất khỏi Chine: 1952.  
- Sang truyền giáo tại: Giáo phận Hưng Hoá.VIệt 

Nam: 1952 -1960.  
- Gia nhập giáo phận Kontum 1960 - 1975.  
- Truyền giáo tại Cheo Reo.Phú Bổn: 1960. Thuần 

Mẫn: 1963.  
- Giáo sư Chủng viện Thừa sai Kontum: 1965 -1975 

(Đàlạt: 1972-1975).  
- Trục xuất khỏi Việt Nam: sau 30.04.1975.  
- Truyền giáo tại: Nouméa.Nouvelle-Calédonie: đến 

nay.  
- Cha sở xứ đạo: Canala.  
 
Thân mến. MUSIC 
 
cvk67 Nguyễn Anh Võ: 
 
Cám ơn Bok Nhạc Musica 68.  
 
Bok Nhạc nhắc nhở tụi này mới biết, chứ hồi nào tới 
giờ, Lớp 67 hoc "français élémentaire" với Cha 
Radelet từ hồi lớp Septième, mà đâu có biết Bổn 
Mạng của Cha là St Henri mừng ngày 13.07 đâu.  
 
Có lẽ là vì 13.07 nằm trong dịp vacances, nên bọn trẻ 
lo chơi, đi bắt dế, đá banh, bắt cào cào, không ai để 
ý mà mừng, và mong mỏi được uống nước ngọt, ăn 
bánh gâteau, như trong dịp Lễ Thánh Gioan Bổn 
Mạng Cha Faugère, hay lễ Thánh Giuse Bổn Mang 
Cha Bề Trên Đoàn Đức Thiệp.  
 
Năm ngoái nghe RP Hải CVK67 ở Úc nói là RP Hải có 
đi thăm Cha Radelet. Xin RP Hải cho biết thêm chi 
tiết và sức khỏe của Cha Radelet như thế nào, và 
Ngài còn nhớ gì về đám học trò ba trợn, chuyên môn 
dò xét xem Ngài có mặc quần dài ở trong áo dòng 
không.  
 
Không biết có Anh Em nào có dịp gặp Cha Radelet 
mới đây không. Cầu nguyện cho Cha Radelet nhân 
dịp Lễ Bổn Mạng Thánh Henri 13.07. Bây giờ chắc là 
Cha cũng khoảng 85 tuổi rồi, phải không. Cầu chúc 
mọi người một tuần lễ mới an vui.  
 
Kính,  
vonguyen67  
 
 
Tín Hiệu Vui Từ Cái Sắn (cvk64 Vũ Văn Quý) 
 
Kính gửi quí vị:  
 
Tín Hiệu Vui Từ Cái Sắn, do Sr Mary Sang phụ trách 
tại Bệnh Xá Tình Thương, Kênh 7, Cái Sắn, Kiên  
Giang. 
  
Tạ ơn Chúa!  
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Kính,  
Phêrô Vũ Văn Quí CVK64  
 
TÍN HIỆU VUI TỪ CÁI SẮN, KIÊN GIANG 
 
Cái Sắn, Kênh 7, ngày 13.7.2009, 
 
Bác Quí kính mến, 
 
Các bệnh nhân nghèo ở kênh 7, chiều nay đã nhận 
được can dầu dừa thứ ba của CT gởi. 
Chân thành cám ơn Bác rất nhiều. 
Hai can trước đã được trao hết cho các bệnh nhân để 
xử dụng.  
 
Xin báo cáo để CT rõ: 
  
Có những bệnh nhân nhận dầu, rồi vài ba hôm họ đi 
về nhà họ, nên không theo dõi được. 
Một số còn lại có người đã cảm thấy có hiệu quả, có 
người chưa, xin kể một vài trường hợp điển hình: 
 
- Bà Ninh 64 tuổi, bi sưng các khớp chân, không di 

được, bà uống hết 1 lit dầu dừa, đến nay đã di 
được dễ dàng, tuy chưa khỏi hẳn, bà còn tiếp tục 
uống cho dứt bệnh. 

 
- Em Hoa 25 tuổi, bi thoái hóa đốt sống cổ và viêm 

họng nặng, sau hai tuần nhai dầu dừa, em quay 
cổ dễ dàng, không bị ho và khan tiếng nữa, kể 
như đã khỏi. 

 
- Cô Thanh Xuân 60 tuoi, bi nướu răng sưng có mủ, 

rất đau va hay bị sốt, chỉ nhai dầu dừa có một 
tuần đã khỏi hẳn. 

 
- Ong Thanh 73 tuổi bi ung thư cổ họng tới thời kỳ 

3, không ăn được, bệnh viên chê rồi ,,, Ong được 
uống dầu dừa hai tuần, hôm nay đã ăn được hai 
chén cơm, ăn thit bò, gà...và cảm thấy hầu như 
binh thường. 

 
- Sr Sang bi viêm họng, viêm xoang, và rất hay bị 

cảm. Nhai dầu dừa một tuần thấy không bi cảm 
nữa và cổ họng đã thông, nói và hát duoc bình 
thường. 

 
- Cha Nam bi tê hai chân không đi được, cha bóp 

dầu dừa thấy khả quan nhiều, cha đã cảm thấy 
đau và đang tập đi. 

 
- Cô Quang, bi lở miệng và mọc mụn ở lưỡi, nhai 

dầu dua hai ngày là khỏi luôn. 
 
- Ông Thục 58 tuổi, cao máu, kém ăn, uống dầu 

dừa ăn cơm không biết no. 
 
- Có hai bệnh nhân viêm gan thấy đỡ nhiều, ăn 

uống ngon lanh. 
 

Đó là những người còn ở lại bệnh xá, còn một số thi 
chưa cảm thấy công hiệu của dầu dừa, chắc phải chờ 
thời gian mới thấy kết qủa. 
 
Kính xin Bác cầu nguyện cho các bệnh nhân nghèo 
tai đây. 
Can dầu thứ ba này, em sẽ tìm cách bán cho họ theo 
ý của CT.  
Rất cám ơn sự nhiệt tình và các họat động tông đồ 
của bác. 
  
Xin Chúa chúc lành và đồng hành với bác luôn mãi. 
 
Kinh chào bác. 
 
Cộng tác viên  
Mary Sang 
sang158@yahoo.com  
 
Bổ Sung Lần Ba Tường Trình 4 Ở Hố Nai (do 
cvk58 Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng) 
 
Gửi các bạn bài tường trình mới nhất.  
HMT  
 
Kính gửi hai Soeurs, và Gia Đình Dầu Dừa.  
 
Một số thành viên Gia đình Dầu Dừa báo không nhận 
được email này ngày hôm qua, trong đó có anh Pet. 
Vũ văn Quý.  
 
Kính báo đến Gia Đình DẦU DỪA và quý vị,  
 
Từ Bản Tường Trình thứ 3 ngày 26 tháng 5 năm 2009 
đến hôm nay thấm thoát đã được 37 ngày rồi. Rất 
nhiều Ơn Chữa Lành đã đến với nhiều vùng miền 
trong đất nước VN thân yêu qua những báo cáo về 
Diễn Đàn Dầu Dừa.  
 
Ở tỉnh Đồng Nai, các bệnh nhân AIDS vẫn được nhận 
Dầu Dừa đều đặn và sức khỏe được cải thiện hơn 
hằng tuần qua sự kiện họ lên ký thấy rõ và vui vẻ 
hơn nhiều; tổn thương ngoài da đã sạch hẳn. Một 
bệnh nhân AIDS có tổn thương rất nặng ở cổ chân 
trước đây, không phải cưa bỏ chân trái nữa, nay đã 
lành vết thương, tăng khoảng 3 ký và đang tập nạng 
đi lại khá nhanh rồi. Hiện bệnh nhân đang ở một Mái 
Ấm do quý cha chăm sóc ở Thủ Đức.  
 
Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân khỏi bệnh lại giới thiệu 
cho những người khác đến nhận dầu dừa chữa 
bệnh... cứ thế lan mãi.  
 
Nhiều Dòng Tu trong khu vực đã đến nhận dầu về 
chữa cho bệnh nhân trong tu viện như Đền Thánh 
Martin, Quý Soeurs Dòng Kín ở Ngũ Phúc, Cơ Sở Tình 
Thương Trọng-Đức ở Lâm Đồng, Nhóm Khuyết Tật ở 
giáo xứ Phúc Lâm cũng tăng số lượng mỗi tuần lên 
20 lít. Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm nhờ Nhóm mua 
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hẳn 3 can Dầu Dừa (75 kgs) để đi công tác thăm hỏi 
bệnh nhân nghèo.  
 
Các trường hợp chữa lành nhiều lắm và tiếp tục tăng. 
Trong Tường Trình lần 3 có một số bệnh nhân mới ăn 
uống Dầu Dừa được 4 ngày đến 2 tuần (click xem). 
Lúc đó họ đã khẳng định là có chuyển biến tốt do ăn 
uống Dầu Dừa.  
 
Hôm nay, sau hơn một tháng kể từ phóng sự ấy. 
Nhóm cộng tác viên Chương Trình Tin Vui Cho Người 
Bệnh Nghèo đến trực tiếp các bệnh nhân đó xem sao. 
Kết quả thật bất ngờ...  
- Một bệnh nhân bị cao huyết áp lâu năm, viêm phế 

quản mãn tính 8 năm, đau nhức các khớp và gai 
cột sống mãn tính, nhức nửa đầu khoảng 15 
năm.  

- Bệnh nhân uống trực tiếp Dầu Dừa 3 lần trước mỗi 
bữa ăn hằng ngày. Mỗi lần uống 15 ml dầu dừa 
của chương trình Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo.  

- Sau 1 tháng, các triệu chứng bệnh đã gần khỏi 
hẳn như trình bày trong phóng sự. (click) 

- Một bệnh nhân ở phóng sự trước mới uống Dầu 
Dừa được 2 tuần để chữa đau khớp, trĩ, bệnh tiết 
niệu...Phóng sự lần này thực hiện sau khi bệnh 
nhân uống dầu dừa được khoảng 7 tuần. Kết quả 
đã được củng cố rõ ràng hơn do bệnh tật đã khỏi 
hẳn như trong phóng sự trình bày. (click)  

- Một người khác ở phóng sự trước mới uống Dầu 
Dừa được 4 ngày để chữa bệnh Sơ Gan Cổ 
Trướng qua lời kể của người vợ. Phóng sự lần này 
trực tiếp trên bệnh nhân đã được chữa lành hoàn 
toàn bệnh. (click)  

 
Ngoài ra, với các bệnh nhân Phong Cùi, nhóm CTV sẽ 
đến thăm và sớm có thông báo lên Diễn Đàn.  
Lạy Chúa, xin ban Bình An của Chúa cho chúng con,  
 
và xin phục sinh những đau khổ xác hồn của những 
bệnh nhân thân yêu của chúng con. Amen  
 
Cộng tác viên  
chương trình Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo  
 
Mai Đức Dũng  
 
 
cvk62 Trần Đình Cảnh: 
 
Mình lục lội các siêu thị của Hawaii, tìm được một 
chai dầu dừa của Malaixia. Chứa được nửa lít! giá 11 
đôla. Trời ơi mắc quá. Chắc về VN ở vài tháng uống 
dầu dừa cho khỏe rồi trở lại Hawaii quá. Võ ơi, giữ 
cho mình vài lít để mình về VN uống. Nhớ để giá HỮU 
NGHỊ. Giá ÂN NHÂN TRẠM XÁ CỐ CAO vẫn còn rẻ 
chán ....  
 

 
 
 
cvk62 Nguyễn Anh Võ: 
 
Dầu dừa ơi là dầu dừa.  
   
Kính thưa Bà Con,  
 
Nghe Anh Sỹ 64 và Bác Nho & Anh Quý 64 truyền lại 
kinh nghiệm chữa phỏng bằng lá trầu không và dầu 
dừa, Võ và đội Bóng Rổ CVKthấy cũng vui vui, nhưng 
nó còn thiêu thiếu cái gì đó. Võ phải lên tiếng "điền 
vào chỗ trống cho hợp nghĩa":  
 
1. Anh Sỹ than là bây giờ kiếm không ra lá trầu 

không.  
Xin thưa với Anh Sỹ và Bà Con là ở Bà Điểm có 
18 thôn Vườn Trầu. Nếu như ở Bà Điểm kiếm 
không ra nữa thì xin mời lên Châu Sơn BMT, tới 
nhà Bà Lan, mẹ của Võ, có một bụi trầu to tướng 
đủ cung cấp cho nhu cầu chữa phỏng của CVK-
KMF.  
 

2. Anh Đỗ Thanh CVK58 & Công CVK67, sau khi chơi 
bóng rổ chiều CN, ngồi bên chai bia Saigon, quả 
quyết là đã đọc thấy trong cuốn Kamasutra cổ 
thư của Ấn Độ, chương 5, đọan 7, câu 35, có nói 
rằng dầu dừa có tác dụng xêm xêm Viagra: cụ 
thể là sau khi bôi dầu dừa, thằng bé bỗng dưng 
biến thành gentleman. Chuyện này hơi tế nhị, và 
sự thật như thế nào, ai muốn biết thêm, xin hỏi 
Anh Thanh U70 và Công U60.  
 

3. Võ mới tập tễnh đi học một khóa marketing dầu 
dừa, nên hùn hạp với Thầy Dầu Dừa Quý Tăng 
Đại Huynh CVK64, nhập dầu dừa từ Malaisia. Bảo 
đảm độ tinh khiết cao hơn dầu dừa Lương Phụng. 
(Trên bao bì Malaisia: độ tạp chất tối đa 0.1%, 
trong khi dầu dừa Lương Phụng độ tạp chất là 
0.2%).  
 
Dầu Lương Phụng hiện mua ở cửa hàng Dakao 
giá 540,000 VND . can 30 lít (= 18,000 VND/ lít). 
Còn dầu dừa nhập của Malaisia giá 600,000 VND. 
túi 20 lít (= 30,000 VND.lít).  
 
Ai bụng dạ tốt, thì xin cứ uống dầu Lương Phụng.  
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Riêng Võ và một số Anh Chị Em, bụng dạ xấu, 
chưa dám uống dầu Lương Phụng, sơ bị Tào Tháo 
rượt, nên dùng dầu Malaisia.  
   
Dầu Malaisia này, không nằm trong diện "dầu 
dừa cho bệnh nhân nghèo", nên được Anh Quý 
64 và Võ "để lại" với giá đặc biệt như sau:  
 
-Bá tánh: 30,000 VND . lít (mang theo chai đến 
nhà Anh Quý lấy)  
- Ân nhân Trạm Xá Cố Cao : 100,000 VND . lít. 
(tiền lời 70,000 VND . lít, bỏ vào quỹ Trạm Xá Cố 
Cao, giúp bệnh nhân nghèo Kontum).  
   
Bà Con nào muốn một công hai ba chuyện: vừa 
uống dầu dừa chữa bệnh, vừa lấy dầu dừa chiên 
xào nấu bồi bổ sức khỏe, vừa có niềm vui là Ân 
Nhân Trạm Xá Cố Cao thì xin phone cho Võ (0917 
377 160) hoặc Anh Quý cvk64 (0168 919 58 76), 
muốn bao nhiêu dầu dừa Malaisia tinh khiết cũng 
có.  
   
Xin nói thêm: cho đến giờ này, Võ đã marketing 
được 4 lít dầu dừa Ân Nhân Trạm Xá Cố Cao cho 
đội bóng rổ CVKrồi.  
 
Mại Dzô Dầu Dừa Malaisia Ân Nhân Trạm Xá Cố 
Cao.  
Trong khi chờ đợi Nhóm Dầu Dừa kiếm được Dầu 
Dừa tinh khiết an toàn thực phẩm made in 
Vietnam.  

 
Cầu chúc ban ngày vui khỏe, buổi tối ngủ ngon.  

   
Kính,  
vonguyen67  
   
cvk64 Trần Duy Sỹ: 
 
"Nhân sinh thất thập, cổ lai hi !"  
 
Bác Nho năm nay đã là "người xưa nay hiếm", vậy 
mà còn dí dỏm, yêu đời; có khi lại còn có ích cho 
"người nghèo" mà lại sử dụng nét thành thạo, thì 
đúng là Cvker đời nay hiếm!  
 
Nhiều kẻ, mới xấp xỉ lục tuần, có bác đọc đã không 
ra chữ.  
 
Hoan hô Bác Nho, hoan hô dầu dừa.  
 
DS  
   
cvk47 Nguyện Văn Nho: 
 
Duy Sy nằm mơ hay mớ ngủ mà kể chuyện đời xưa 
hay sao, chớ làm gì nhớ được lúc mới 8 tuổi mà kể lại 
chuyện tào lao. Có giỏi thì scan vết sẹo bỏng "lò rèn" 
đưa lên mạng chứng minh cho bà con thấy. .... Ấy!  

ấy! chọc tức y tá trưởng Cố Cao chút chơi chớ chuyện 
lá trầu đập dập rồi đắp lên vết bỏng là chuyện có thật 
100%, bản thân Mỗ cũng đã từng áp dụng lúc còn 
học đánh vần quốc ngữ (Trên nửa thế kỷ rồi, Lại 
chuyện đời xưa nữa!) Nhưng mà đời nay tìm đâu ra lá 
trầu, có ai thấy bà nào, cô nào miệng nhai bỏm bẻm, 
chốc chốc nhổ toẹt ra một bãi máu tươi đâu?  
 
Chuyện đời nay là “DẦU DỪA” chữa đủ thứ bệnh mà 
thiên hạ đang giành nhau lãnh về nhai, súc, ăn, 
uống, thoa, bóp, xức,v.v...để được lành tất tần tân 
moi bệnh tật. Đặc biệt là bệnh ngoài da, trước hết là 
kiến, ong, sâu bọ đốt và đặc biệt hơn nữa là Phỏng 
lửa, bỏng nước sôi. Bản thân mỗ mới hôm qua đây 
thôi: Sơ ý để tay ngay lỗ thoát hơi an toàn của nồi áp 
xuất đang sôi, hơi xì thẳng vào mu bàn tay như một 
mũi tên đâm buốt thấu xương, lập tức nhớ tới dầu 
dừa, áp dụng ngay. Lấy bông gòn thấm đầy dầu, 
thoa lên chỗ bỏng, 3 - 4 phút sau, dầu thấm khô, lại 
thấm dầu lại.  3, 4 lần như vậy thấy không còn đau 
rát, chỗ bỏng cũng không sưng đỏ lên, lớp da trở lại 
bình thường như không có gì xảy ra. Một người khác 
cũng vừa kể trường hợp bỏng lửa như vậy, và kết 
quả cũng không còn dầu vết gì nơi bị bỏng. Ngạc 
nhiên chưa?  
 
Chút chuyện cỏn con đáp lời Duy Sỹ cho phải phép, 
chớ chuyện "dầu dừa" kể ra dài dài, 1001 đêm cũng 
không hết.  Hẹn có dịp nào "Trà dư tửu hậu" sẽ kể 
thêm cho bà con nghe chơi cho dễ buồn ngủ.  
 
PLN  
 
cvk64 Trần Duy Sỹ: 
 
Cám ơn John Pham,  
 
Đã thu lượm đủ thứ để phổ biến cho anh em, trong 
đó có rất nhiều điều bổ ích.  
 
Tiện đây DS cũng xin đựợc kể lại hai trường hợp của 
bản thân đã đựơc "người lớn" giúp chữa khỏi mà 
không hiểu các nhà khoa học giải thích như thế nào?!  
   
- Trường hợp thứ 1:  
 
Năm khỏang 8 tuổi, ở Dakmil, có một ông thợ rèn ở 
đầu xóm. DS hay ra ông chơi, vì tính ông rất vui 
(nay ông đã về Thiên đàng) mặc dù, năm đó, vợ con 
ông còn ở lại miền Bắc, không cùng ông vô Nam 
được. Trời đổ mưa to, sấm sét ì đùng. Sợ quá, DS 
chạy nhanh vô lò rèn, chân đạp phải chuôi dao đỏ ao 
vừa từ lò đem ra, bàn chân nghe "xèo" như miếng 
beefsteak vô chảo. Ông thợ rèn chạy ra hái lá trầu 
không gần đó, nhai và đắp vào, đến chiều vết phỏng 
không phồng rộp, không đau rát; chỉ duy nhất 
khoảng da 0.5 cm2 bị phồng, do trầu không không 
đắp tới. Tới giờ này đã "gần lò thiêu xa mặt đất", DS 
đã chỉ cho nhiều người, kẻ tin người không, nhưng 
vẫn chưa hiểu lý do nhờ vào đâu? Xin các bậc cao 
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minh giải thích dùm. Đa tạ. Nếu có cơ sở khoa học, 
biết đâu lại thành công vang dội như dầu dừa, dầu 
mè!!!  
   
- Trờng hợp thứ 2:  
 
Lần này xảy ra khi đã "sồn sồn". Bà già vợ DS, vì 
thương con rể đến chơi chiên bò bít tết cho ăn. Tay 
bà bị dầu sôi văng lên, DS đang loay hoay tìm cách 
làm giảm nóng, vì không sẵn có trầu không giữa 
chốn Sàigòn đô hội, Bà nhanh tay mở nắp chai "dầu 
gió xanh", dầu xanh mà các Việt Kiều Cờ Hoa hay 
mang về làm quà. DS can không kịp, vì nghĩ đơn 
giản: sức nóng sẽ được cộng (+) thêm. Nhưng kỳ lạ 
thay, Bà chẳng nhưng không sao mà còn vui cười phổ 
biến là bà đã áp dụng từ lâu rồi; vì bà là chủ nhà 
hàng Lê Hoài Sơn Club trong sân bay TSN trước 
1975. Người mà chuyên môn chiên bít tết cho sỹ 
quan Cờ hoa trong Câu lạc bộ chính là Bà. Nếu xuống 
CLB mà vắng Bà, các tay sành ăn bò bít tất đành 
nhịn đói chờ sáng hôm sau! Trở lại chuyện dầu văng: 
chiều về tay bà không hề hấn gì! Ngạc nhiên chưa?  
 
DS lại mù tịt về cách giải thích "cơ chế" họat động 
chữa lành. Lại một lần nữa, xin nhờ các vị cao kiến.  
Đa tạ những ai đã quan tâm, và xin vui lòng đừng hỏi 
DS tại sao? !!!  
 
DS 64  
   
cvk67 Phạm Hùng Sơn: 
 
Một cách khác để chữa phỏng dành cho những người 
không có sẵn cây lô hội (aloes) ở nhà!  Cách chữa 
phỏng đơn giản và công hiệu bằng lòng trắng trứng.  
 
Một việc làm trong tầm tay.  
 
Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho 
họ phương pháp này khi xảy ra trường hợp bị phỏng, 
dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để 
chỗ bị phỏng dưới vòi nước lạnh cho đến khi sức nóng 
giảm và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng 
trắng trứng lên.  
 
Có một người bị phỏng nước sôi gần hết bàn tay. Mặc 
dầu rất đau rát, họ để tay dưới vòi nước lạnh, sau đó 
đập hai quả trứng, lấy lòng trắng ra đánh lên một 
chút rồi ngâm tay vào đó.   
 
Tay họ bị phỏng nặng đến nỗi khi để lòng trắng trứng 
lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành một lớp 
màng.  
Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen 
(collagen) tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp này đến 
lớp khác trên tay, ít nhất là trong khoảng một tiếng 
đồng hồ. Đến chiều thì họ không còn cảm thất đau 
rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị đỏ 
chút ít. Họ vẫn nghĩ chỗ phỏng này thể nào cũng để 
lại thẹo khủng khiếp lắm, nhưng 10 ngày sau, họ vô 

cùng ngạc nhiên khi thấy tay mình không còn vết 
phỏng nào, màu da cũng đã trở lại bình thường!  
 
Chỗ phỏng đã hoàn toàn được tái tạo nhờ vào chất 
cô-la-gen có trong lòng trắng trứng, thật ra đó chính 
là nhau (placenta) chứa rất nhiều vi-ta-min.  
 
Thông điệp này có thể bổ ích cho mọi người, xin 
chuyển tiếp.  
 
cvk50 Nguyễn Văn Khải: 
 
Cảnh thân mến,  
 
Lâu rồi không gặp nhau nữa. Mình cũng đang có dự 
định nghỉ hè ở Hawai một lần xem sao.  
 
Mình cũng dùng dầu dừa giống như trong hình gửi. 
Không phải foodstore nào cũng có bán. Nhưng cứ đến 
lục lạo chợ bán dầu thì may ra mới có. Tại ở xứ sở 
Obama, nên mới mắc như vậy. Ở quê ông Bush chỉ 
có $7 thôi. Ở các chợ bán đồ Nam Mỹ thường có bán 
dầu dừa.  Ở chợ Ingle có bày bán không những dầu 
dừa mà có cả nhiều loại dầu khác nữa.  
 
Thân mến.  
Khải  
 
cvk62 Trần Đình Cảnh: 
 
Anh Khải thân,  
 
Ngày 21.7 nầy cha Tâm sẽ qua Hawaii chơi một tuần. 
Đàn em sẽ gởi hình cho anh em toàn thế giới xem .  
 
KMF Kim Tu: 
 
Anh Cảnh (ở Mỹ) có thể order extra virgin coconut oil 
through Puritan Pride website. Hiện họ có promotion 
buy 1 get 2 free nên Kim order ở đó (i.e. Kim được 3 
lọ (mỗi lọ 1.2 l =16 oz) tổng cộng là $19.99. 
Shipping fee là $4.95 for all order). Kim có attach my 
order ở dưới for your reference.  
 
cvk61 Trần Hùng: 
 
Cùng các anh CVKvà anh Võ,  
 
Tôi, Hùng, Hoà Lan xin hỏi các anh :  
 
1. Ở Âu châu, dầu dừa để chữa bệnh có thể mua ở 

đâu và giá bao nhiêu?  
 

2. Dung lượng mỗi ngày là bao nhiêu? Và điều trị cho 
những bệnh gì?  

 
3. Kết quả của những bệnh nhân uống dầu dừa, cho 

đến ngày hôm nay như thế nào?  
Trước đây có thấy 1 mail của cha Rap. Trần Xuân 
Nhàn, thấy rất tốt. Xin cho biết tình trạng đến 
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nay ra sao và dự kiến trong tương lai như thế 
nào? (Xin xem copy thư của cha Nhàn)  

 
3. Dự án tự sản xuất dầu dừa đến đâu rồi? Có gì khả 

quan không? Có những trở ngại gì?  
 
Vài hàng xin hỏi và chúc thành công.  
Jos Tran Hung 
 
Kính Gửi Hình Đức Cha Micae Yết Kiến ĐTC 
Benedicto XVI (do cvk67 Phạm Hùng Sơn) 
 
Cám ơn cha Thư Ký TGM chuyển hình đến. PHS đã 
làm nhỏ kí lô lại và gửi qua đường mail đến mọi 
người 1 cách nhẹ nhàng  
 

   
 

 
 
Mừng Bổn Mạng A Lê-Xù (Alexis) (cvk62 
Nguyễn Thế Bài) 
 
Cậy nhờ  lão đồ già Kontum giúp chuyển lời kính vấn 
an và chúc mừng lễ bổn mạng đức thầy Alexis kính 
yêu.  
Nếu được, xin cho một ít hàng về hiện tình sức khoẻ 
của Ngài.  
 
Đa tạ. 
 
Dù ngày nay thánh alêxis không còn trong sách hạnh 
các thánh chính thức của giáo hội, nhưng cuộc sống 
đạo hạnh, khiêm nhường, hy sinh, nhân đức và khó 
nghèo của thánh nhân mãi được ca ngợi và truyền 
tụng.  
 
Ngày 17.07 hàng năm là ngày mừng kính thánh 
nhân, bổn mạng của Đức Giám Mục Phạm Văn Lộc. 

Kính chúc đức cha ngày lễ vui tươi, hạnh phúc, thánh 
thiện.  
 
Xin Chúa Giêsu mục tử nhân lành ban ơn lành xác 
hồn cho đức cha  
 

  

  
 
THÁNH ALÊXÙ 
(Tiễu sử Thánh Alexis) 
 
Vãn 

  
IMPRIMATUR 
Saigon, die â DECEMBRIS 1954 
+J.B. CASSAIGNE, 
Vic. Apost. De Saigon 
 
Canh thìn vừa thuở đông thiên, 
Ngâm nga hạnh thánh tay liền chép ra. 
Thuở ấy trong nước I-ta-li-a, 
Có quan thừa tướng tên là Yêu-Phê. 
Ca-lai phối thất phu thê, 
Phụng loan kết cánh sánh kề hoa nương. 
Song hành kình bố nhơn dươn, 
Ngóng trông tuấn tú hậu lương nối dòng. 
Cội hoè nhành quế phỉ lòng, 
Vươn lê trái hạnh chóc mòng hôm mai, 
Phước lành dấu ẩn thiên thai, 
Trỗ sanh nam tử một trai khác hàng. 
Mẹ cha ước sức đứng thường, 
Lòng mong kế hậu vội vàng mầng thay. 
Sinh thai vừa đủ tám ngày, 
Noi theo phép thánh xin thầy đặt tên. 
Vợ chồng quỳ trước đài tiền, 
Chúa Cha bảo ứng mới truyền tu du. 
Đặt tên là A-lê-xù, 
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Cầu xin cùng Chúa hộ phù cho con 
Lo bề phượng dưỡng nhơn dươn, 
Vàng trăm chẳng tiếc bạc muôn chẳng nài. 
Phòng lương dưỡng dục hôm mai, 
Cá hồng tôm bạc chác nài kể chi. 
Hai bên thân thích cô dì, 
Viếng thăm mầng rỡ đi về nâng niu. 
Con đòi bà vú dập diều, 
Đổi thay bú mớm chắt chiu ẳm bồng. 
Lê-xù tuổi mới mười đông, 
Chí lăm bia bạc một thông cuốn vàng 
Mẹ cha bằng hưởng hơi nhàn, 
Sắc hồng toan nhuốm, trỗ tràng hoa son. 
Hòng toan kiếm chốn nhơn dươn, 
Lòng cha mầng phỉ mặc con ở đời. 
Vầy đoàn dù ngựa vui chơi, 
Bằng hàng cơ tướng chen vui phủ nghè 
Dập diều dặm liễu đàng hòe, 
Vào ra lầu các đi về nghinh ngang. 
Hòng toan kiếm chốn đông sàng, 
Ngõ lời mai trước toan đang định dùng. 
Lê-xù con hỡi nói cùng, 
Mẹ cha tuổi cả để hòng cậy con. 
Hòng toan kiếm chốn nhơn hôn, 
Để mà gìn giữ tông môn trong ngoài. 
Bao nhiêu quới vật tiền tài, 
Một con mà chớ có hai đâu là. 
Lời nào con hãy nói ra, 
Phụ từ tử hiếu mẹ cha đặng mầng. 
Lê-xù khiêm nhượng thưa rằng: 
Ba chường kính đội năm hằng dấu yêu. 
Con còn mong chí hôm diêu, 
Tìm phò nghĩa Chúa uốn chiều kinh văn. 
Chưa hề tưởng sự nhục thân, 
Tiền tài chưa ước châu trân chưa cầu. 
Bạn nhơn khuya sớm hiệp nhau, 
Tìm pho sách ngãi dãy dầu say sưa. 
Lời thế con hãy vừa vừa, 
Chẳng tham danh lợi không ưa sự đời. 
Đạo thân đâu dám cãi lời, 
Sự mặc Chúa Trời, cha mẹ vội chi. 
Thấy lời con nói khá nghi, 
Lời lành hết lẽ, ra đi vẫy vùng. 
Mẹ bay sao có tưng bừng, 
Nào hề giáo huấn nào hề ủi an, 
Rày tao chẳng ngõ làn dan, 
Kiêu căng tự ý lo toan cậy mình. 
Tiếc thay công dưỡng công sinh, 
Lại theo ý mình, mặc mẹ con bay. 
Ca-lai ủ mặt châu mày, 
Thấy con chẳng khứng, thiết tha trong lòng. 
Một mình ngồi dựa hiên song, 
Dỗ con nước mắt ròng ròng chảy ngay, 
Cha con người đã giận thay, 
Mẹ xin khuyên dỗ con nay bây giờ. 
Con coi trong sấm kinh xưa, 
Tổ tông thuở trước Chúa chưa ra đời. 
Ra-ham có một con trai, 
Tên là I-giác nối đời hậu sinh. 
Mẫu từ ông thánh Giu-kim, 

An-nà kết bạn mới sinh Đức Bà. 
Đặt tên là Ma-ri-a, 
Ngự chốn rất lòa người thế ngợi khen. 
Chúa xưa gầy dựng tổ tiên, 
A-dong nam tử kết duyên E-và. 
Sinh ra thiên hạ gần xa, 
Dõi truyền con cháu khắp oà mọi nơi. 
Kể từ Chúa xuống ra đời, 
Tông đồ mười một có ai trinh đồng. 
Có một ông thanh Giu-ong, 
Phê-rô cũng có, vợ chồng thất gia. 
Cai hết Y-ghê-lê-gia, 
Đã nên thánh cả tiên xa bây giờ. 
Sao con chẳng đoái hiền xưa, 
Không thương lòng mẹ phụ từ lời cha. 
Phải chi sinh đặng năm ba, 
Mặc lòng định liệu kẻo mà ép con. 
Muốn con gia thất phương viên, 
Mẹ cha thấy măt kẻo phiền lòng tây. 
Con sao bỏ thảo giữ ngay, 
Phụ ơn cha mẹ dứt dây tam tùng. 
Sao cho trọn ngãi hiếu trung, 
Nghe lời mẹ cùng kẻo mà tủi thân. 
Mắt con thấy quở tưng bừng, 
Nhà mẹ chẳng thiếu châu trân bạc tiền. 
Trước là giữ lấy điền viên, 
Sau là khuya sớm giữ gìn nhà chung. 
Lại thêm an ủi khi-song, 
Khuyên người ái mộ khâm sùng Chúa Cha. 
Ấy là nghi thất nghi gia, 
Cha mẹ tuổi già cậy đã có con. 
Nào câu tiểu tử mộ khan, 
Nào câu tông tích đồng nhau khuyên rày. 
Công mẹ chín tháng mười ngày, 
Ngọt ngon nhịn vậy béo bùi cử kiêng. 
Lánh nơi phàm nịnh trường niên, 
Cho con duệ trí thông minh nhân từ. 
Cù lao dưỡng dục bấy chừ, 
Lưng eo vú thắt mẹ hư dường nầy. 
Con mà chẳng khứng như vầy, 
Thì mẹ chẳng ở lâu ngày cùng con, 
Lê-xù nước mắt bằng non, 
Lòng tôi liễu yếu đào non bấy chầy. 
Mẹ cha chẳng xét cho rày. 
Sự mặc lòng người, tôi dám cải đâu. 
Ca-lai mới giảm lòng sầu, 
Nhớ lời trong sách một câu nói rằng: 
Phụ tắc tử trực lẽ hằng, 
Phụ từ tử hiếu mới rằng: là trai. 
Bà rằng: con đã nghe lời, 
Mặc ông định liệu kiếm nơi đông sàng. 
Yêu-phê lời nói khen rằng: 
Cá kia quen dựa bóng trăng ưa chìu. 
Mẹ hay thật có ngoan nhiều, 
Con dã nghe lời ta khá liệu toan. 
Thung quan lai chọn huyện quan, 
Thanh liêm thục nữ hồng nhan tú tài. 
Con quan thừa tướng là người, 
Buồng hương mĩ nữ kén tài đông cung. 
Bấy giờ ta cậy mai dong, 
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Người có bằng lòng, xin lễ nghinh hôn. 
Mai nhơn tìm tớ đông môn, 
Thì mai gặp bạn xứng dương vui mầng. 
Ông bà thân thích họ hàng, 
Tiền tài quới vật bạc vàng đều đi. 
Lễ bày giá thú đủ vì, 
Lòng con đã thuận ta thì xin dâu. 
Một đoàn dù ngựa cùng nhau, 
Kẻ đưa người rước đem dâu về nhà. 
Tiệc bày sung túc xướng ca, 
Tiệc thôi mới giả ông bà lui chơn. 
Cai-lai mới nói cùng con, 
Lê-xù con hỡi hiệp hôn đêm nầy. 
Anh hùng kết bạn ả tây, 
Sắc cầm giai lão sánh bày hoa nương. 
Một ngày gá tiếng cũng thương, 
Hướng đạo can trường phối thất phu thê. 
 Chữ rằng: sinh ký tử qui, 
Đào yêu trăm việc nghi kỳ gia nhơn. 
Con nghe lời mẹ thì hơn, 
Chớ có ý sờn mà tuổi mặt dâu. 
Lê-xù mặt khó dàu dàu, 
Gối quì tạ Chúa nguyện cầu chưa thôi. 
Lạy bà bào chữa cho tôi, 
Chúa Cha giúp sức trước mai chẳng hề. 
Thiên thần gìn giữ phù trì, 
Cứu tôi qua khỏi nhục thân đêm nầy. 
Xem lên mặt Chúa thương thay, 
Hai hàng châu lụy chảy ngay ròng ròng. 
Lại xem bên dấu nương long, 
Thảm não tấm lòng đòi đoạn thiết tha. 
Liều mình quyết chí thật thà, 
Tôi xin giữ vẹn nguyệt hoa đêm nầy. 
Chúa xưa chịu chết trên cây, 
Tôi nay vui sướng mình nầy làm chi. 
Thìn mình tay chấp gối quì, 
Xin cha giúp sức phù trì cho con. 
Chẳng còn ước sự phàm trần. 
Chẳng tham quới vật tiền tài nhọc thân, 
Không cầu tước vật quân thần, 
Tìm bề khổ hạnh cô bần quả cô. 
Lại xin Đức Chúa Khi-tô, 
Mở lòng soi sáng xuống cho lẽ nào. 
Kẻo mà bối rối tâm bào, 
Máy thiên mầu nhiệm trao cho tơ hồng. 
Chẳng còn nào nức nương long, 
Chẳng đoái vợ chồng, không tưởng mẹ cha. 
Liều minh li thất li gia, 
Mới bước vào nhà lấy khóa mở rương. 
Mới lấy một nén vàng tương, 
Hai nén vàng thường cầm ở trong tay. 
Giả ơn công vợ về đây, 
Cho nén vàng nầy làm ngãi phu thê. 
Lại dặn em phải giữ tề, 
Anh đi cầu nguyện chớ phiền làm chi. 
Sấp lưng trở gót ra đi, 
Đêm khuya vắng vẻ nào thì ai hay. 
 Đàng trường dặm liểu nước mây, 
Lánh nơi ong điệp khỏi dây tam cừu. 
Kẻo mà ngày tháng lư ưu. 

Xuống biển tìm tàu sang nước Xi-lê. 
Thốt đoạn ông bà Yêu-phê, 
Rạng ngày bạch đán vậy thì chầu chung. 
Hai bên nam nữ Khi-song, 
Điều là tạ Chúa thông công cầu nguyền. 
Cầu thôi bổn đạo phân nhau, 
Yêu-phê mới hỏi nàng dâu lời nầy: 
Con đó chớ nào chồng mầy, 
Sao mà vắng mặt lấy chầy đi đâu? 
Nàng liền mặt khó dàu dàu, 
Trình cha tôi chẳng hay đâu sự người 
Nén vàng trao lại cho tôi, 
Bước ra vắng mặt trước mai chẳng hoà, 
Thẹn thuồng thân gái mặt hoa, 
Bởi chưng cha mẹ ép là duơn con 
Tôi đâu có xứng nhơn duơn, 
Cho nên quạnh quẻ phòng loan một mình. 
Lạy cha xin chớ ép tình, 
Người đã  phụ thành sự ấy thì thôi. 
Ông bà nước mắt nhuốm sôi, 
Hãi hùng mới nói con ôi! Phương nào! 
Đệ tử, xá nghe lời tao, 
Dạo tìm lân lứa chốn nào có chăng? 
Nầy lời đệ tử thưa rằng: 
Thầy tôi chẳng từng chơi dạo cùng ai, 
Chưa hề bỏ việc hôm mai, 
Chầu thôi thì lại giồi mài sử kinh. 
Có phen ngồi vắng một mình, 
Gối quì tạ Chúa lời lành nhà chung. 
Hôm nay thầy đã vắng cung, 
Ắt là thầy đã liều mình ẩn xa. 
Ông bà nước mắt nhỏ sa, 
Vỗ đầu mà khóc thiết tha dương rày. 
Ca-lai nhiều nổi tỏ bày, 
Bởi một ông rày ép uổng lòng con. 
Ông trông nối gót tông môn, 
Trổ sanh miêu duệ cháu con ở đời. 
Bây giờ đã hết con trai, 
Đã rồi  kế hậu đà phai cậy nhờ. 
Chẳng còn mong mỏi sớm trưa, 
Chẳng còn dành để tối chiều cậy trông. 
Chẳng còn mắng vợ nâng niu, 
Mắng rằng: dong thứ, mằng chìu lòng con. 
Bây giờ trung trúc mình tròn, 
Dâu ông ngồi đó nào con ông rày? 
Yêu-phê nước mắt chảy ngay, 
Trách mình nào có trách ai bây giờ. 
Dạo tìm pho sách cuốn thơ, 
Dọn tim quần áo tóc tơ chẳng dời. 
A-lê-xù hỡi con ôi! 
Lẽ nào đành dạ phụ lời mẹ cha. 
Trách lòng con chẳng nói ra, 
Giữ đồng trinh triết kẻo mà ép con. 
Ca-lai nước mắt bằng non, 
Sấp mình xuống đất hơi còn thở ra. 
Phất phơ lá quế hồn hoa, 
Rin rin tiếng dế hơi đá hóp hoi. 
Đắng cay lòng mẹ thương ôi! 
Quanh co ruột ốc khúc nôi ruột tằm, 
Đêm trường thơ thẩn chẳng nằm, 
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Ngày dài bát ngát chiều đam khôn tìm. 
Càng chờ càng đã bặt tin, 
Ắt là con đã xa miền thương thay. 
Chớ nào đệ tử chúng bay, 
Đứa nào thương thầy, tìm kiếm đòi phương. 
Tìm nơi bổn quán xa hương, 
Hoặc nơi quán xá phố phường chợ đông. 
Kiếm nơi nhà thánh nhà chung, 
Nhà trường nhà phước cho cùng thăm coi. 
Đệ tử khi ấy phiền người, 
Thương thầy ra sức chẳng nài nhọc công. 
Dạo tìm khắp hết tây đông, 
Cách non trèo vịnh cách sông lội dò. 
Bãn đề khắp hết chợ đồ, 
Ai thấy Lê-xù mách bảo huờn công. 
Ngày mai lễ nhất chầu chung, 
Lê-xù tim tới thách cung nước người. 
Nhìn xem thấy những thế gian, 
Đòn cân võng giá vầy đoàn vào ra. 
Xuân xanh quần lãnh áo tà, 
Dù xanh ngựa tía vào ra dập diều. 
Mão chiên dãy gấm khăn điều, 
Bạn quen khách lạ sang yên đãi đùng. 
Lê-xù ngồi dựa thềm cung, 
Áo quân rách nát mình thì xấu xa . 
Bỗng liền xem thấy người nhà, 
Ắt là đệ tử tìm ta chốn nầy. 
Đệ tử coi chẳng biết thầy, 
Bởi chưng mặt võ mình gầy khác thay. 
Dọn cơm mời lại ăn rày, 
Xù rằng: có thí trao tay cho cùng 
Tôi đâu có dám ngồi đồng, 
Mình tôi rách rưới hôi song ua nhờm. 
Đệ tử cho một bát cơm, 
Lại một tắm thịt để trên bát rày 
Xin anh cầu nguyện cho thầy, 
A-lê-xù rày về với mẹ cha. 
Ăn rồi đệ tử trở ra, 
Tìm thầy chẳng đặng gần xa vắng người. 
Đệ tử nước mắt nhuốm sôi, 
Tìm thầy chẳng đặng, tái hồi bổn gia. 
Ông bà mừng rỡ chạy ra, 
Hỏi rằng: có thấy tin mà đâu chăng. 
Nầy lời đầy tớ thưa rằng: 
Chúng tôi tìm kiếm chín trăng hầu tròn. 
Liều mình vượt biển trèo non, 
Sấu vàng nào nệ, hùm dòn nào e 
Non cao rừng rậm khôn dè 
Thương thầy nào tưởng lo e đến mình 
Nhà quê chí nhẫn phường dinh, 
Vắng tanh tin tức khôn nhìn được đâu. 
Yên-phê luỵ nhuốm tham bâu, 
Ca-lai nước mắt dàu dàu chứa chan. 
Con ơi bỏ mẹ sao đang, 
Thơ thẩn ở đàng tất tưởi mình con. 
Nào khi cửa sổ thoa sơn, 
Bây giờ vuôn tròn ngồi dựa cội cây. 
Nào khi quần áo đổi thay, 
Bây giờ một tấm gió tây lạnh lùng. 
Nào khi chấn ngủ màng phong, 

Bây giờ sương tiết ôm lòng xót xa! 
Nào khi cơm bạc đủa ngà, 
Bây giờ nhịn đói thiết tha lòng nầy! 
Đắng cay lòng mẹ thương thay, 
Mặt võ mình gầy, mặt thắt héo don. 
Bao giờ cho thấy mặt con, 
Chiêm bao giờ mệt hãy còn vào ra. 
Nhớ thôi lòng mẹ xót xa, 
Tưỏng hình tưởng dạng in vào trái tim. 
Dâu ôi! con hãy xuân niên 
Chồng con vắng mặt chớ phiền làm chi. 
Giữ lòng ái mộ ẩn vi, 
Kẻo sa thất tình nhuốm phải bịnh thâm. 
Mặc lòng mẹ chẳng dám cầm, 
Ở lòng hai ý nhẫn tâm cho hòa. 
Hai bên cũng mẹ cũng cha 
Rể là rễ tạm dâu là thật con. 
Thờ chồng thì giữ tiết son, 
Nỡ nào lòng báo há còn ép duyên. 
Dâu rằng: mẹ chớ ưu phiền, 
Máy thiên mầu nhiệm gian nan phải vầy. 
Tình con chẳng muốn hồi quê, 
Lòng tôi muốn giữ tiết ngay thờ chồng . 
Tôi đâu có ý gian vòng, 
Mà mẹ phải dặn ghi lòng làm chi. 
Nầy đoạn bên nước xi-lê, 
Lê-xù ở đó nhiều bề gian nan. 
Đói cơm rách áo cơ hàn, 
Mình gầy mặt võ thế gian chê cười . 
Nào ai biết giống vàng mười, 
Thao đồng lộn lạo bố ngoài biết chi. 
Giàu sang ghe kẻ yêu vì, 
Khó hèn ghe kẻ nhún trề ai thương. 
Lê-xù vào chốn thánh đường, 
Gối quì khép nép nghiêm trang sánh bày. 
Xin ăn dưỡng tánh đôi ngày, 
Mười bảy năm chầy ở nước Xi-lê. 
Chiếu manh gối đá nằm kề, 
Chẳng hề bùi béo nào từng miến ngon. 
Áo quần rách hết chẳng còn, 
Lòng vàng càng vững dấu son càng bền. 
Phước nhiều đẹp ý Chúa trên, 
Ảnh truyền chỉ phán một lời trọng thay. 
Lê-xù cho dấu con hay, 
Nhưng mà chẳng biết Lê-xù là ai. 
Ra ngoài náo nức hỏi nhau, 
Lê-xù mặt khó dàu dàu lo tây. 
Âu là lánh khỏi chốn nầy, 
Kẻo mà bổn đạo sau hay kính nhường. 
Hăm hăm quyết chí liệu phương, 
Trẩy sang nước khác dấu gương cho tuyền. 
Xuống tàu mà trẩy xa miền, 
Bỗng đâu máy nhiệm tự nhiên xiêu về. 
Xảy liền xem thấy nhà quê, 
Gẫm rằng: Ý Chúa cho về cùng chăng. 
Ăn năn đánh tội khóc thầm, 
Có phải ý Chúa cho bằng lòng con. 
Chẳng thì náo nức bồi hồi, 
Xin cha ra dấu cho tôi kẻo lầm. 
Ăn chay khóc lóc âm thầm, 
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Chúa cha mở trí tri âm soi lòng. 
Bước lên tìm hỏi nhà chung, 
Giả làm khách khác lạ lùng chưa quen. 
Mình gầy mặt võ da đen, 
Ra đứng kẻ hèn ai dễ biết chi. 
Tìm về nhà thánh Yêu-phê, 
Chúng tôi bần đạo sớm trưa cậy cùng. 
Trước là nương dựa nhà chung, 
Sau đặng nhờ cùng cơm lạt muối rau. 
Yêu-phê bắt mặt ngó ra, 
Lão cũng rộng nhà nào có tiếc chi. 
Lão xưa sinh đặng nam nhi, 
Trốn cha cùng mẹ mà đi tu hành. 
Biệt tin chẳng biết tử sinh, 
Dạng vừa ngang mình tài cũng bằng nhau. 
Kể đà mười bảy năm cao, 
Chẳng biết phương nào dạ hãy còn trông. 
Đỗ nhờ mặt thửa ý ông, 
Lê-xù bước laị thềm cung mà ngồi. 
Thốt đoạn ả thị thương ôi! 
Đêm trường than khóc bồi hồi trông con. 
 Non ơi non hỡi là non, 
Non cao vọi vọi non còn có cây. 
Phụng hoàng ác đỗ đầy bầy, 
Chim kêu déo dắt liệng bay bao cùng 
Trời ôi! trời ở trên không, 
Tinh tú cửu trùng cữu vạn hành lai, 
Đất ôi! Đất chở mọi loài, 
Núi non sông biển vần xây bốn bề. 
Biển ôi biển có kình nghê, 
Hào ư ngư biếc tàu bè nghinh ngang, 
Trăng kia vặc vặc sáng soi, 
Cũng có khi khuyết khi chinh khi tròn. 
Lòng tôi vọi vọi trông con, 
Chẳng có khi mòn chẳng có khi hao. 
Nhìn xem chốn thấp nơi cao, 
Bắc đẩu nam tào chẳng thấy con đâu. 
Vẳng tai nghe tiếng nhà lầu, 
Chuông rung trống thúc thảm sầu đòi cây. 
Con ai bêu ngựa dầy dầy, 
Lạc mang rủng rảng gió tây đưa vào. 
Con ai giảng sách thanh thao, 
Ngọt ngon khéo léo dịu dàng thanh bai. 
Con ai giúp lễ cho thầy, 
Hình duông yểu điệu áo dài nhủm nha. 
Con người nào hỡi con ta, 
Yêu-phê ông hỡi xót xa đoạn trường. 
Mình tôi nhuốm bịnh tư lương, 
Xóp ve thắt thẻo ruột tầm héo khô. 
Con ơi con ở nơi mô, 
Có hay lòng mẹ, héo khô chăng là. 
Lê-xù ngồi ở trong nhà, 
Nghe tiếng mẹ khóc, hồn hoa phập phòng. 
Lòng tôi chuyển động tâm bào, 
Cũng bằng sóng dợn giữa dòng hải ba. 
Ròng ròng nước mắt nhỏ sa, 
Sấp mình xuống đất xin cha chữa rày. 
Áo để trước mặt một vày, 
Mà thấm nước mắt kẻo hay lộ tình. 
Ngồi thì một tấm chiếu manh, 

Vật mình lăn khóc nằm quanh ven thềm. 
Nào khi áo gấm gối êm, 
Bây giờ ở thềm ngồi dựa chơn thang. 
Chờ cho vắn vẻ thánh đàng, 
Gối quì tạ Chúa toan đang cầu nguyền. 
Cầu cho cha mẹ anh em, 
Họ hàng thân thích bốn bên trường tồn. 
Cầu cho các đẳng linh hồn, 
Khỏi nơi luyện ngục đua tuôn lên trời. 
Xin bà bàu chữa cho tôi, 
Khỏi nơi linh bạc về ngay Thiên đàng. 
Ngày ấy có khách bạn quan, 
Mời ông ăn uống một đoàn đều đi. 
Thốt đoạn ông bà Yên-phê, 
Bởi chưng đi khỏi sự tình chưa hay. 
Gia nhơn có đứa ghét thay, 
Dọn cơm ăn uống Xù rày chẳng cho. 
Gia nhơn có đứa hồ đồ, 
Ăn rồi lại đổ cặn canh trên đầu. 
Lê-xù chẳng quản chẳng âu, 
Ơn Chúa rưới đầu mát mẽ mình tôi. 
Một giây ông bà tái hồi, 
Mới hỏi đệ tử một lời cho hay. 
Bay có cho đứa ăn mày, 
Cháo cơm nhiều ít cùng bay chẳng là? 
Lê-xù vừa mới thốt ra, 
Ơn ông nhiều ít cũng qua tháng ngày. 
Chúa trời thương xót Xù thay, 
Sai thiên thần mách cho hay sự tình. 
Ngày mai lễ nhút Du Minh, 
Lê-xù dọn mình mà đến cùng Cha. 
Thiên thần hiện xuống canh ba, 
Sáng khắp cả nhà mà chẳng ai hay. 
Nói cùng Lê-xù bằng nay, 
Ngày mai dọn sạch về ngay thiên đàng. 
Lê-xù nước mắt hai hàng, 
Đạo thân chưa trả lòng càng thảm thay. 
Lẽ nào mặc ý Chúa bày, 
Chép thơ một bức trong tay vừa rồi. 
Miệng còn nguyện Chúa chưa thôi, 
Linh hồn Chúa rước về trời trọng thay. 
Tơ thì còn nắm trong tay, 
Nhà chung vắng vẻ ai hay đâu là. 
Ngay mai lễ nhứt Misa, 
Bốn phương thiên hạ gần xa chầu quì. 
Bỗng liền nghe tiếng uy nghi, 
Ảnh truyền chỉ phán một khi nhãn tiền. 
Mới rao bổn mạng anh em, 
Đi táng xác thánh cho an hãy về. 
Rằng: có trong nhà Yêu-phê, 
Thấu tình ai nấy mọi bề trước sau. 
Các thầy khi ấy đua nhau, 
Đi theo yêu lão bước vào nhà chung. 
Hào quang sáng khắp tây đông, 
Kinh khủng hãi hùng tìm hết dưới trên. 
Bỗng liền thấy xác kẻ hèn, 
Gối quì ngửa mặt tờ thì cầm tay. 
Các thầy quì gối nguyện thay, 
Nức mùi hương xạ bay ra ngọt ngào. 
Thầy cả dạy đem tờ vào, 
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Mở ra chẳng đặng tiêu hao lo lường. 
Đều thì cầu Chúa xin thương, 
Mở ra tay thánh cho tường căn do. 
Tức thì tay thánh chẳng co, 
Tờ liền rơi xuống đem vô đọc rằng: 
  
VẬY CÓ THƠ RẰNG: 
Chúa cả công bình sáng soi phù hộ, 
Tôi nay chính tổ I-ta-li-a. 
Yêu-phê ấy hiệu là cha, 
Dưỡng dụ Ca-lai thật mẹ. 
Muốn cho con bia danh hơi quê, 
Nối nghiệp tông đàng. 
Rước dâu về đồng tịch đồng sàng, 
Để hồng sinh con tấn cháu. 
Giữ lấy tiền tài châu báu, 
Coi sản nghiệp điền viên. 
Chẳng tham vì sắc dục thói phàm, 
Bèn lánh khỏi tam cừu vấn vít. 
Liều mình li biệt ba bánh lưu di. 
Mười bảy năm ở nước Xi-lể, 
Bổng một tiếng ảnh truyền chỉ phán. 
Lòng tôi muốn trọn khổ hạnh tu trì, 
Lánh đi cho khỏi tiếng người khen. 
Bỗng xui lại cũng nhờ máy nhiệm, 
Giả làm người cô tiện, 
Xin nương ngụ tiền đàng. 
Ước mẹ cha giải hội suối vàng, 
Cho con đặng đền ơn báo bổ. 
Mười bảy năm ở cùng thân phụ, 
Cha mẹ nào hay. 
Đêm năm canh mẹ khóc kể bày, 
Lòng tôi thảm thiết 
Nín làm thinh hai hàng nhỏ giọt, 
Cũng nín qua một trận bão bùng. 
Nước mắt ròng ròng dạ sôi sục sục, 
Lộn ruột tám chín khúc, 
Giả lời khiến ba lo. 
Cúi xin Chúa hộ phù, 
Cậy có sức thiên che chở, 
Khỏi tay kẻ dữ đặng gặp vận lành. 
Linh hồn Chúa rước về chốn thiên đình. 
Giả ơn vợ thờ chồng trọn tiết, 
Làm bức thơ nầy cho cha mẹ biết, 
Kẻo thương con ngày tháng luống trông. 
Tay chấp thơ phong A-lê-xù-thật. 
Nay thơ. 
  
Bây giờ mới biết rằng: con, 
Thơ thẩn thần hồn lòng mẹ xót xa. 
Con ôi! Thì nầy Yêu-phê, 
Thì này ả thị con thì biết chăng? 
Kiếm con từ chín con trăng, 
Sau con cũng rằng: hờn mẹ giận cha. 
Trách lòng con chẳng nói ra, 
Con đã về nhà còn hãy dấu tên. 
Bỏ con tất tưởi chẳng nhìn, 
Cho nên con chịu ăn xin ăn mày! 
Mẹ cha dễ thiếu áo dài, 
Để con một tấm chiếu manh lạnh lùng? 

Cha mẹ dễ thiếu gối bông, 
Để con gối đá nào lòng cho yên? 
Mẹ cha dễ thiếu bạc tiền, 
Để  cho con chịu thế hèn dễ duôi. 
  
THAN RẰNG: 
 
A-lê-xù hỡi! 
Sao con chẳng dậy chào mẹ một lời, 
Công mẹ dưỡng nuôi cưu mang đùm bọc. 
Gối già mệt nhọc cũng bởi vì con. 
Bùi béo ngọt ngon mẹ đà dành để. 
Bên ướt cho mẹ bên ráo con nằm, 
Kẻo gió lạnh thăm thấm vào lòng dạ. 
Trông cho con cả đặng mẹ cậy trông, 
Ai hay hờn lòng lại đi trước mẹ, 
Ròng ròng châu lụy nước mắt hai hàng. 
Của cải bạc vàng đem đi làm phước, 
Tưởng như thế tục cưới vợ cho con. 
Trông con lớn khôn so hơn so thiệt, 
Từ rày mới biết là nổi nước này, 
Mẹ gối đầu tay cho con an giấc. 
Linh hồn Chúa rước về chốn thiên cung, 
Cầu cho cha mẹ cùng là vú bõ. 
Lòng mẹ tuổi hổ nhiều nổi đắng cay, 
Thảm thiết thương thay A-lê-xù hỡi! 
  
THÊ THAN: 
 
Ôi! chàng sao bất ngãi biến cải nên lòng, 
Chúa dựng A dong nhứt phu nhứt phụ, 
Đạo cang thường chàng sao viên cố, 
Dươn cầm sắc anh nỡ đổi dời, 
Chẳng nói một lời cùng nhau tuổi hổ, 
Hay tôi cứng cổ nết ở hồ đồ, 
Chẳng kính cậu cô ra đàng võ thị, 
Hay tôi du hý thói ở gian tà, 
Ngũ nghịch nhiều điều bất trung bất chánh, 
Cho nên chàng lánh những thuở đến nay, 
Bao nhiêu năm chầy chẳng cho thấy mặt, 
Nằm sao bặt bặt bỏ bạn mà đi, 
Chẳng đoái chẳng rằng: đến tôi là vợ, 
Lòng chàng chí quyết dốc giữ tu hành, 
Chẳng hiệp dươn lành ái ân thì chớ, 
Miễn là chàng ở tháng ngày  thấy nhau, 
Bỏ mà đi đâu một mình làm vây, 
Nén vàng ngày ấy trao lại cho tôi, 
Dặn tôi thì cầm làm thinh chớ nói, 
Chàng sao khéo léo dối trước toan dùng, 
Giã tôi ròng ròng không hay không biết, 
Lòng tôi chí thiết chàng bỏ đi đâu, 
Luống chịu thảm sầu những trông những đợi, 
Chàng ôi! Chàng hỡi chàng có hay chăng, 
Chẳng đoái chẳng rằng cùng nhau hơn thiệt, 
Làm chi li biệt  nhiều nổi thảm thương, 
Hết sức khôn lường phen này tách biệt. 
Thấy thơ mờ mệt mà chẳng thấy chàng, 
Thảm thiết thương thay Lê-xù anh hỡi, 
Nay than, 
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Than thôi rồi lại thảm sầu, 
Lê-xù anh khéo nhiệm mầu khá thương. 
Xin cho tới chốn thiên đường, 
Hưởng bề phước lạc đời đời hiển vang. 
Sao anh giấu mẹ giấu cha, 
Liều mình quyết chí thật thà đồng trinh. 
Thốt thôi vợ chồng Yêu-phê, 
Lo chưng cất đặt con nay ân cần. 
Vàng cân bạc khối nhiều thay, 
Đem ra làm phước ngày rày cho con. 
Loan xa đắp đổi vuông tròn, 
Ông bà trợ táng chẳng cần tiếc chi. 
Anh em bổn đạo điều đi, 
Các thầy sum họp cũng đều ai bi. 
Táng đưa xác thánh một khi, 
Cất rồi thầy mới khuyên thì ai ai. 
Cầu xin cùng Chúa giúp cho, 
Ngày sau hưởng phước lên toà hiển vang. 
Lê-xù người thánh rất ngoan, 
Rày đà hưởng phước vĩnh an cõi trời. 
Xin cho ta đặng như người, 
Linh hồn hiện tại cõi trời phong quang. 
 
 
 
 
cvk67 Nguyễn Anh Võ: 
 
Cám ơn Anh Bài đã chịu khó đánh máy lại tiểu sử của 
Thánh Alexis và gửi cho Anh Em khắp nơi. Mừng Bổn 
Mạng Ông Cố Alexis.  
 
RP Duy cvk93 cho hay Ông Cố đã được đưa về lại 
Kontum, và đang được chăm sóc tại nhà.  
 
Kính,  
vonguyen67  
 
cvk62 Phan Đình Thi: 
 
Gia Đình CVKSaigon hân hoan chúc mừng Lễ Bổn 
Mạng Đức Cha ALEXIS. Nhờ lời bầu cử của Thánh 
ALEXIS, xin Chúa ban nhiều ơn lành trên Đức Cha và 
gìn giữ Đức Cha trong tình yêu của Ngài.  
 
Anh Chị Em chúng con hiệp ý cầu nguyện cùng với 
Đức Cha trong ngày Lễ Bổn Mạng hôm nay.  
 
GB. Phan đình Thi và Ban Đại Diện CVKSaigon  
 
cvk67 Trần Văn Hiền: 
 
Xin được kính nhờ Anh Nho chuyển lời anh em 67, 
trong đó có Hiền, có Võ…. chúc mừng Bổn Mạng Đức 
Cha Alexis và xin hiệp ý cùng học trò khắp năm châu 
của Ngài cùng cộng đoàn Giáo Phận cầu xin Chúa ban 
ân phúc cho Ngài để Ngài luôn tin tưởng và phó thác 
vào Chúa trong những năm tháng cuối đời, cho dù 
thời gian trên giường bệnh vẫn chưa có ngày kết. 
Chúng em nhớ mãi nụ cười lạc quan của Ngài hôm 

ghé thăm Ngài tử Bệnh viện Chợ Rẩy và Trung Tâm 
tại Gò Vấp.  
 
Xin chân thành cám ơn Anh Nho,  
 
Thay mặt cho anh em 67,  
Trần Văn Hiền     
 
cvk58 Nguyễn Văn Lý: 
 
Xin gởi lời thăm sức khỏe của Ngài. 
 
Năm trước khi đến Rôma, Hoàng Minh Thắng đã chở 
mình đến nhà thờ kính thánh Alêxù, và được đến cầu 
nguyện nơi cái gầm cầu thang nằm cuối nhà nguyện. 
 
Chắc mọi người còn nhớ sự tích Thánh Alêxù chứ? 
Cám ơn Đức Ông HMT, Đức Cha Lộc trước khi rời 
Xóm Mới có nói với mình xin cám ơn tất cả 
CVKSàigòn và phụ cận đã đến thăm Ngài, và Ngài 
đặc biệt cám ơn Cha Giảng Singapore đã giúp đỡ 
Ngài. Mình được Ngài nhờ cám ơn như thế. 
 
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. 
 
Lý cvk58  
 
cvk47 Nguyễn Văn Nho: 
 
Đức thầy Alexi gởi lời cám ơn anh em CVK-SG, 
Pleiku, Nha Trang đã gởi thư chúc mừng lễ Thánh 
quan thầy Alexi 17.7.09.  
 
Chiều qua 16.7 ĐC Phêrô và các cha hạt Kontum, 
Pleiku đã đến chúc mừng lễ Bổn mạng Ngài. Ngài rất 
vui vẻ tiếp các Cha, trò chuyện lâu giờ mà không 
thấy mệt.  
 
Sáng nay 17.7, tôi cũng đã đến chúc mừng Ngài và 
gởi lời chúc mừng của anh em CVKkhắp nơi. Ngài vui 
vẻ nhắc đến nhiều anh em học trò CVK.  
 
Từ ngày ở Saigon về đến nay ĐC vui vẻ, tuơi tỉnh hơn 
trước khi đi cấp cứu điều trị bệnh ở SG, ăn uống thầy 
ngon miệng hơn, tuy ăn không được nhiều. Hiện giờ 
ĐC rất yếu, phần lớn thời gian chỉ nằm nghỉ, chỉ có 
chút bất tiện là phải mang túi chứa bên hông. Ngài 
vẫn sáng suốt, trí óc minh mẫn, trò chuyện vẫn mạch 
lạc và không chút lẫn lộn. Từ 2 ngày nay, tự nhiên 
Ngài thấy khó chịu trong cổ họng, bắt phải  ho một 
vài tiếng, mà uống thuốc ho không thấy bớt.  Ngài 
nghĩ có lẽ do thời tiết mưa bão âm u nên muốn cảm.  
Không biết có phải vậy không hay là do môt chứng 
bệnh nào khác lạ hơn?  
 
Chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện cho Ngài, vị Cha 
chung và Thầy của nhiều thế hệ CVK.  
Oremus pro invicem.  
 
Pl Nho KT  
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Cao Nhang Đang Ở Đâu? (do cvk61 Trần Hải 
Vân) 
 
Cả thành phố Paris chờ Cao Nhang để xuống nhà Han 
họp mặt tối qua, nhưng chả thấy tin tức. Gọi tới 
Khách Sạn mà Cao Nhang đã chọn, thì không có ai 
tên nầy cả.  Làm tội nghiệp vợ chồng Han Ngoc đã 
chuẩn bị cơm nước...Rốt cuộc chỉ có vợ chồng Thai và 
Lai chạy đến ăn tối để nhớ đến Cao Nhang...Hải Vân 
được kiếu vì ở xa và vì không có Nhang Cao. Mai Hoa 
Công Chúa Lm Nam có biết Cao Nhang đang trôi dạt 
nơi nào không?  
 
Tran Hai Van  
 
cvk67 Phạm Hùng Sơn: 
 
Tội nghiệp cho gia đình Niên Trưởng Hân,  
 
Niên trưởng Cao Nhang ‘như cánh chuồng chuồng’ khi 
vui nó đậu, khi buồn nó bay !  
 
Điều nầy phải báo lại cho cha Bề Trên Lộc mới có 
thẩm quyền Sermon niên trưởng Cao Nhang.   
 
PHS  
 
cvk67 Nguyễn Anh Võ: 
 
Đúng là danh bất hư truyền Cao Sư Tổ. Nhưng không 
biết là Sư Tổ môn phái nào đây. Thôi thì Anh Vân ơi,  
 
Anh để dành mười thành công lực tuần sau về 
Saigon, ra sân bóng rổ thẩy vài quả cho đời trẻ lại, 
rồi ta vào quán chay, ăn vài món chay mà tăng 
cường tuổi thọ.  
 
Kính,  
vonguyen6 
 
Kính thưa Bà Con  
 
Hồi nãy Võ viết thư trả lời Anh Thạch Hùng, nhưng 
được google báo là oversized. Vậy nay Võ xin gửi lại, 
chia làm hai lần. Nếu Anh Em nào đã nhận rồi mà 
nay phải nhận lại, xin thông cảm cho.  
 
Kính,  
vonguyen67  
 
Chào Anh Thạch Hùng,  
Em Võ đây.  
 
Xin trả lời mấy thắc mắc của Anh.  
 
1.  Ở Âu Châu, mua dầu dừa ở đâu?  

 
Câu hỏi này quá khó, em chịu thua. Nhưng em 

nghĩ, ở Hà Lan đã có chả giò VN, chẳng lẽ lại 
không có dầu dừa.  

 
2.  Liều lượng & Kết quả : Em gửi kèm đây mấy tài 

liệu về dầu dừa dầu mè, (Những tài liệu này Anh 
Hai Roma & Anh Quý CVK64  cũng như Dr John 
Pham đã đưa vào mạng LLCVKtừ lâu, nhưng có lẽ 
hồi đó Anh & nhiều người chưa quan tâm nên 
delete ráo trọi) Anh cứ xem cho hết là Anh trở 
thành Thầy Dầu Dừa Dầu Mè ở Hà Lan được rồi.  
 
Và biết đâu Anh sẽ về VN khuấy động CVKsản 
xuất dầu dừa xuất cảng qua Hà Lan. Lúc nào Anh 
về VN giỗ Thân Mẫu hay Nhạc Phụ, nếu có dịp ta 
bàn tiếp chuyện này.  
 

3. Dự án tự sản xụất dầu dừa.  
 
Hiện tại tụi em chưa nghĩ đến chuyện tự sản xuất 
dầu dừa. Tụi em đang liên hệ với Nhà Máy Dầu 
Tường An Saigon (nhà máy sản xuất dầu mè, dầu 
đậu nành và cả dầu dừa lớn nhất VN) cũng như 
các nhà sản xuất ở Quy Nhơn Bình Định để xem 
họ có thể sản xuất dầu dừa cho mình theo đúng 
tiêu chuẩn vệ sinh an tòan thực phẩm và giá cả 
hợp lý không. Hy vọng đầu tháng 8 sẽ có câu trả 
lời.  

 
Cầu chúc cả nhà CVKluôn an vui.  
Em Võ.  
 
Tin Tức Cao Nhang (do cvk60 Cao Nhang) 
  
Chào các bạn Paris,  
 
Một chữ "Đại xin lỗi” "  
 
Mình đã chuẩn bị đầy đủ hết information vào laptop. 
Con gái mình nó xách the other laptop. Tất cả 
information để lại Mỹ.. khi đang ở Paris mình đang ở 
lầu 17 nhìn chung quanh chỗ nào co khoi len khong 
nhung Paris vĩ đại quá. My e-mail me My nhờ con gái 
lớn vào để tìm xem số ĐT chú Hân tìm không ra 
(1243 items) .  
 
Mình xin lỗi gia đình Paris. Nhất là cô chú Ngô Đình 
Hân và Hải Vân. Bà đầm mình rất buồn vì từ xưa 
mình vẫn ca tụng các bạn Paris rất là giỏi. Tên mình 
khi đi là "Mike Cao" chứ không phải là Cao Nhang, vì 
vậy mà tìm không ra. Cho mình xin lỗi.  
 
Paris đẹp lắm và vĩ đại lắm, lạnh quá. Xin lỗi lần nầy. 
 
Thân Chào  
Cao Nhang và gia đình  
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cvk67 Phạm Hùng Sơn: 
 
Không biết hình thật hay giả. Giả hay thật? 
 
Cách đây vài năm Niên trưởng Cao Sư Tổ cũng gởi 
một hình tương tự nói là ở Paris, nhưng sau lài nói là 
không phải. Nên riêng cá nhân PHS không biết đâu 
mà rờ! Thôi thì cứ coi Cao Sư Tổ như là một mầu 
nhiệm, cứ tin, đừng thắc mắc .  
 
Giữa mùa hè oi bức ở Paris, Cao Sư Tổ diện complet 
và đội nón beret không khác chi các missionnaire 
étrangère de Paris au plateau de Kontum!  
PHS  
 
Hawaii (do cvk62 rev Nguyễn Ngọc Tâm) 
 
Rev Tâm và Chúa Đảo Trần Văn Cảnh mới gặp nhau 
sáng nay.  

 

 
 
 

cvk62 Phan Đình Thi: 
 
"Ngài Chánh Án đang rất ưu tư vì tội lỗi của dân 
Hawai" ?  
 
Thi.  
 
Giỗ 2 Năm Thân Mẫu RP Lê Văn Thắng cvk67 
(do cvk67 Nguyễn Anh Võ) 
 
Xin gia đình CVKhiệp thông trong ngày giỗ 2 năm 
thân mẫu RP Lê Văn Thắng  cvk67.  Bà Cố Maria 
Matta Ngô Thị Chín (RIP 25.07.2007, USA).  
 
 Kính,  
 vonguyen67  
 
cvk62 Phan Đình Thi: 
 
Xin quý Anh Chi Em CVKSàigòn hiệp ý cầu nguyện 
cho Thân Mẫu của Bảo Khánh nhân lễ giỗ tròn 1 năm. 
Chiều hôm nay một số anh chị em sẽ tham dự Thánh 
Lễ cầu nguyện cho Bà Cụ.  
 
Thi.  
 
Mừng Bổn Mạng Joachim Và Anna (do cvk62 
Nguyễn Thế Bài) 
 
Chúa nhật 26.07  
 
Lễ kính song thân Đức mẹ Maaria: Thánh Joachim và 
Thánh Annà  
 
Bổn mạng:  
 
- Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, cha sở Phương 

Quý. 
- Niên trưởng cvk38 Nguyễn Văn Hiệu (1923). 
- cvk67 Nguyễn Xuân Hạ. 
- và rất nhiều quý ông bà anh chị CVK-KMF  
 
Kính chúc ngày lễ an bình - vui tươi – hạnh phúc và 
nhất là được song thân Đức mẹ cầu bầu cùng Chúa 
ban nhiều ơn thiêng xác hồn.  
 
 
Tín Hiệu Vui Từ Ban Mê Thuột (do cvk64 Vũ Văn 
Quý) 
 
Kính gửi quí vị: Tín Hiệu Vui Từ Ban Mê Thuột, do 
cộng tác viên Mai Mỹ Hạnh gửi về.  
 
Kính,  
Phêrô Vũ Văn Quí CVK64  
Ban Mê Thuột, 27.7.2009, 
 
Thưa Đại gia đình dầu dừa,  
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Út Hạnh vẫn nhận dầu dừa trong những tuần qua, 
vẫn phân phối đầy đủ cho những nơi có yêu cầu, nơi 
các vùng xa và Dân Tộc thiểu số như Giáo Xứ Quảng 
Đà, Cha An Tôn Nguyễn Phi Hùng đang làm Quản Xứ, 
Giáo Xứ Quỳnh Ngọc chạy qua đến buôn Trap, Cha 
Giuse Trần Hữu Từ đang phụ trách. 
 
Út Hạnh cũng làm theo Cha Hảo ở Xứ Mẫu Tâm thành 
biểu mẫu, tên, danh sách bệnh nhân để theo dõi. 
 
Cám ơn Chúa mọi việc vẫn tốt đẹp, vi máy của Út hư 
hỏng nặng nên không vô mạng được, sửa đi sửa lại 
hoài, nay khá hơn và đã gửi thư đi được. Một số bệnh 
nhân nghe người khác giới thiệu cũng đã đến để xin 
nhận dầu về đều tri, đặc biệt nhất: 
 
- Anh TRỊNH QUANG TIẾN, SINH NĂM 1954, ĐIA 

CHỈ SỐ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN SIÊU, PHƯỜNG 
THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ BANMÊTHUỘT, Anh bị 
VIÊM GAN SIÊU VI B, Sau khi Anh dùng dầu dừa 
khoảng 3 lít thì đi xét nghiệm đã được Bác Sỹ 
ngạc nhiên vi đã âm tinh, 5 năm trước đây là 
dương tinh. Lần đầu tiên xuống nhà Ut Hạnh 
bụng Anh Tiến to và chương lên như người phụ 
nữ mang thai gần đến ngày sinh, thế mà hôm 
vừa qua thì Anh đã gọn gàng và rất vui tươi, Anh 
vẫn nhận dầu va giới thiệu 1 số người đến để 
chữa. 
 

- Một trường hợp nữa là Chi Quỳnh Lan mà Út có 
báo tin vui ngay từ đầu, Chi vừa bị  NƯỚU RĂNG, 
LỢI THI CỨ BỊ CHẢY MÁU MÔI KHI SÚC MIỆNG, 
RỒI CHỊ CÒN BỊ ĐAU BAO TỬ, THÊM 1 BỆNH NỮA 
LÀ BỆNH TRĨ, 2 BÀN TAY THÌ CỨ BỊ LỘT DA, ĐI 
KHÁM DA LIỄU THÌ HỌ NÓI LÀ BỆNH TỔ ĐỈA.  

 
Từ ngày Chị Quỳnh Lan nhận dầu thi các bệnh đã 
thuyên giảm rất nhiều, Chi bôi 2 bàn tay bằng 

dầu dừa và bỏ cả thuốc Tây mà Bác Sỹ đã cho, 
nay cũng khá hơn, có lẽ do cơ địa của từng 
người. 

 
- Thịnh và Cháu Đắc Vinh bớt được vẩy trên người 

thôi, chứ chưa thuyên giảm nhiều.  
 

- Chi Kim Lan ở Giáo Xứ Duy Hòa vừa bi bệnh Tim 
vừa bệnh vảy nến, thi từ hôm dùng dầu đến nay 
cũng có vẻ lạc quan hơn. Tuy nhiên Chi kể lại cho 
Ut nghe mỗi lần Bôi dầu dừa vô là ngứa lăm lắm 
vậy. 

 

- Anh Phạm đình Khoa ở Giáo Xứ Kim Mai, Anh cũng 
bi đau bao tử và viêm các khớp, từ ngày dùng 
dầu dừa, hình như Anh chưa bỏ bữa nào, ăn uống 
nhai rất đều đặn, bệnh cũng bớt, không còn bị 
đau nữa. 

 
Nói chung, rất nhiều người đã đỡ do dùng dầu dừa. 
Út đang chờ kết quả tin vui nơi các Cha và Quý 
Soeurs đã nhận dầu dừa. 
 
Xin Chúa xuống ơn lành cho Nhóm dầu dừa của 
chúng ta, có gì Út Hạnh sẽ liên lạc và báo lại sau. 
 
Kinh chúc Đai Gia Đình Dầu Dừa của chúng ta luôn 
khỏe mạnh, hăng say trong mọi nơi mọi lúc. Út dừng 
đây. 
 
Thương Mến  
 
Cộng tác viên từ Ban Mê Thuột, 
 
Út Hạnh Cô Nương 
myhanhvn050@yahoo.com 
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Tâm Tình Xê Vê Ca (CVK) 

Tháng 08, 2009 

Dầu Dừa Du Ký (cvk64 Vũ Văn Quý) 
 
Kính gửi quí vị:  
 
- DẦU DỪA DU KÝ  
 
do cộng tác viên CT.TVCNBN là anh Nguyên Khoa, 
tức Mặc trầm Cung ghi lại. chuyến đi thuyết trình về 
dầu dừa tại Giáo Xứ Bình Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.  
 
Thay mặt CT.TVCNBN  
Phêrô Vũ văn Quí CVK64  
 
DẦU DỪA DU KÝ 
 
Ngày 30.7.2009 vừa qua nhóm cộng tác viên của 
chương trình “Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo” đã làm 
một cuộc hành trình đem tin vui đến với những bệnh 
nhân nghèo ở các vùng thuộc tỉnh Đồng Nai qua việc 
áp dụng Dầu Dừa để chữa bệnh, đoàn gồm 7 thành 
viên do anh Phêrô Vũ Văn Quí làm trưởng đoàn.  

 
 

Nhận lời mời của Linh mục Giuse Tạ Duy Tuyền 
chánh xứ giáo xứ Bình Lâm, đoàn đã có một buổi 
thuyết trình về công hiệu của việc áp dụng phương 
pháp chữa bệnh bằng Dầu Dừa. Trên đường đi đoàn 
có ghé thăm Mái Ấm Chúa Hài Đồng do các soeur 
Maria Goretty Trương Thị Lạc và soeur Maria Giuse 
Hoàng Thị Huyền thuộc Dòng Đa Minh Thánh Tâm 
Chân Lý phụ trách, nơi đây các soeurs chăm sóc các 
thai phụ có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương 
tựa, ở đây các chị em được các soeurs chăm sóc về 
mọi mặt tinh thần cũng như vật chất cho đến khi các 
chị em sanh nở và đến khi mẹ và con được khỏe 
mạnh các chị em trở về lại với gia đình mình. 
 
Khoảng 10 giờ sáng đoàn đến giáo xứ Bình Lâm, cha 
xứ và các giáo dân đã chuẩn bị mọi việc sẵn sàng để 
đoàn có thể bắt tay vào làm việc ngay. 
 

 
 
Đầu tiên anh Qúi chia sẻ chính kinh nghiệm bản thân 
mình khi áp dụng Dầu Dừa là một người bệnh trên 40 
năm với chứng bệnh liệt tủy sống, anh đã chịu các di 
chứng của bệnh như: viêm cầu thận, rồi suy tim, gây 
phù hai chân và nhức buốt, viêm phế quản mãn tính, 
rối loạn bài tiết. Anh đã chịu đựng những nỗi đau khổ 
trên thân xác mình trong một quãng thời gian khá 
dài, nhưng từ khi anh áp dụng Dầu Dừa qua một tài 
liệu từ Mỹ gởi về thì như một phép lạ nhiệm mầu 
những cơn đau nhức ở các khớp xương và sự sưng 
phù ở chân tay đã biến khỏi một cách lạ lùng chỉ sau 
vài ngày áp dụng phương pháp nhai, uống, và xoa 
bóp bằng Dầu Dừa. 
 
Anh cũng chia sẻ về những điều mà các bệnh nhân 
khi áp dụng Dầu Dừa cần phải có: 
 
I) Những yếu tố: 
 
1. Yếu tố tâm linh:  

Là một kitô hữu chúng ta không thể bỏ qua việc 
cầu nguyện và đặt tin tưởng hoàn toàn vào tình 
thương của Chúa, mọi sự xảy đến trong đời ta 
đều có bàn tay của Thiên Chúa quan phòng, 
những bệnh tật xảy đến trong đời ta cũng là một 
dấu chỉ về tình thương của Ngài nơi ta. Vì thế 
tinh thần cầu nguyện và niềm tin tín thác vào 
Thiên Chúa là yếu tố rất quan trong của mỗi 
người kitô hữu. 

 
2. Yếu tố tâm lý: 

Khi phổ biến phương pháp chữa bệnh bằng Dầu 
Dừa các cộng tác viên cũng thường gặp phải 
nhiều người còn có sự so sánh giữa kiến thức 
chữa bệnh của khoa học Y khoa hiện đại và kiến 
thức chữa bệnh đơn giản bằng Dầu Dừa. Với 
phương pháp chữa bệnh của các phương tiện 
khoa học tối tân ngày nay làm cho người ta có sự 
tin tưởng hơn và có một số chứng bệnh khi phát 
triển tới giai đoạn nào đó các phương pháp khoa 
học Y khoa ngày nay đã phải bó tay bất lực, thì 
liệu rằng với một phương pháp rất đơn giản qua 
việc nhai, uống và xoa bóp bằng Dầu Dừa sẽ đem 
lại kết quả gì không? hay chỉ là một trò đùa trẻ 
con, họ không những đã từ chối áp dụng Dầu 
Dừa mà còn tỏ vẻ chê bai, dè bỉu. Các đối tượng  


