24.1.2012, Nguyễn Phúc cvk68: Chúc Tân Niên
Năm mới thân chúc PHS tiền đầy ngân hàng, nhà cửa bất
động sản khắp nơi, chứng khoán toàn loại blue chips, sức
khỏe OK Salem : răng không rụng, tóc không bạc, mắt
không mờ, nước tiểu không ngọt, huyết áp không cao,
khớp xương không lỏng, gan không to, tim yêu không biết
mệt, tay chân trí óc phục vụ KMF không biết chán. Nhớ đi lễ
để cha ban phép lành thì mới có ơn Chúa đó. Happy New
Year.

Phúc Jean.
Cao Nhang cvk60: Chúc Mừng Năm Mới các ĐC, các Cha,
các Thầy, các bạn CVK.. Dịp thầy Hải Vân tới Cali, Anh em
San Jose có tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các ĐC Lộc,
các cha và thầy Trường. MìnhCó một chút đóng góp cho
thầy Trường dù mình không được quen thầy, nhưng những
tấm hình các bạn KT, anh Nho cung cấp mình biết thầy
Trường khi sống nghèo khổ quá. Xin thầy nhận lấy bó hoa
chậm trễ này. Kính chào. Cao Nhang

26.1.2012, Nguyễn Thế Bài: Mừng Bốn Mạng. Ngày 28
tháng 01 mừng kính thánh Tô-Ma A-Ki-Nô, bổn mạng cha
cvk65 Trần-Duy-Linh . Xin chia vui cùng cha chúc cha ngày
lễ vui tươi - an bình- hạnh phúc được nhiều ơn phúc lành
chúa ban nhờ lời cầu thay nguyện giúp của thánh quan
thầy.

Gửi các bạn CVK San Jose, Thừa lệnh CVK Niên Trưởng
Nguyễn Ngọc Thư, 'Mõ Nằm Vùng' xin thông báo đến Đại
Gia Đình CVK, đặc biệt các bạn CVK San Jose (Bắc Cali):
- để tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta bình an vui sống đến
ngày hôm nay.
- để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các thân nhân CVK,
các Cha, Thày Giáo, đặc biệt ĐC Paul Seitz, Cha Jean
Faugère, Cha Giáo Giuse Trần Trí Tuệ, ĐC Alexis, Cha
Tổng Quản Giuse Nguyễn Thanh Liên, v.v.. đã qua đời.
- để hân hoan cùng nhau bước vào một Năm Mới với hy
vọng mới, con người mới, Con Rồng mới.
- để nghe những tin tức sốt dẻo liên quan Giáo Phận thân
yêu qua NT Nguyễn ngọc Thư (mới về từ VN).
- để chào đón và nghe tâm tình vốn dấu kín xưa nay của
người khách đặc biệt đến từ Pháp Quốc: anh cvk58/60
Trần Hải Vân và nhất là Hâm Nóng Tinh Thần CVK
trước mọi biến cố cuộc sống..
Tha thiết kính mời tất cả CVK-Bắc Cali và gia đình dành chút
thời giờ đến tham dự buổi họp mặt và bữa tiệc thân hữu
đầu năm mới với những chi tiết sau đây:
Thời gian: 12 trưa ngày Chúa Nhựt 12 tháng 2, năm 2012
Địa Điểm: Tư gia Niên Trưởng Nguyễn Ngọc Thư, 4951
Arnica Court, San Jose, CA 95111
Liên lạc: Thư: (408) 972-7013 (H)/398-1894 (c). Trung:
(408) 262-1921 (H)/655-4102 (c). Cửu: (408) 241-3245 (H).
728-5692 (c)
Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có thêm một lần gặp lại nhau và
khi ra về, ai cũng có lộc đầu năm: gói hành trang đầy ắp
TÌNH THÂN CVK . Xin lưu ý: Nếu ai có ngăn trở gì để
không thể tham dự, xin cho 'Ban Tổ Chức' biết trước ngày
10 tháng 2, 2012. Rất hân hạnh được đón tiếp bất cứ anh
em CVK nào 'vãng lai' Bắc Cali dịp họp mặt đầu năm này.
Trân trọng thông báo, Nguyễn quang Trung, cvk62
Trần Hải Vân cvk61: Gửi các bạn San Jose. Ngọc Thư ơi,
Mình đã mua vé . Sau Conference tai Melbourne, Florida,
mình sẽ bay đến San Jose tói thứ Sáu 10 February, và sẽ
bay về lại Paris chiều thứ Hai 13 Feb 2012. Như vậy sẽ có
ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để thăm bà con. Thư cho mình
biết lúc nào tiện, trưa thứ Bảy hoặc trưa Chủ Nhật

14.1.2012, Nguyễn Quang Trung cvk62

HV sẽ ở tại nhà cháu Đức. Địa chỉ nhà: 1484 Montego Drive,
San Jose, California 95120. Số điện thoại nhà (408)-6774345. Website của dental office cháu là
www.smilingtoothdentistry.com. Phone: Nguyễn Ngọc
Thư 408-398-1894. Mong gặp lại. Hải Vân.
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Đức ông Hoàng Minh Thắng - Hải Vân - Ngọc Thư.

Gia Đ ình Nha S ĩ Đức

Sohier Dalat, trước phòng ngủ 3 giường.

Đức và cậu Vân tại nhà 561 XVNT Bình Thạnh. Đức về Sàigòn đi học, ở với cậu mợ Vân Lan.

27.1.2012, Nguyễn Thế Bài cvk62: Xin Chia Vui
Xin quý cha và quý anh em cvk chia vui cùng gia đình và
cầu nguyện cho cháu nội đầu tiên của gia đình chúng tôi:
Angela Mika Nguyễn Trần Thái Bình, sinh 21.01.2012 (28
tết). Kính gửi mấy tấm hình của Cháu Đích Tôn Angela (lễ
mừng 27/01)

được gọi là ông ngoại bà ngoại ? Lớp 68 không có cha,
nhưng có các ông ngoại: Phan Lương, Vũ Quang Trung, Vũ
Kim Trường rồi đó. Cháu ngoại Vũ Kim Trường năm nay
hình như 15 - 17 tuổi gì rồi và cũng sắp lấy chồng rồi.
Ông ngoại Phan Lương chúc mừng ông Nội Bài mới gọi là
"ngang tầm", chứ chúng cháu ở chiếu dưới nói năng với
ông nội sợ bị cho là thất lễ. Theo sự hiểu biết của cháu thì
CVK Bonaventura tạm phân chia vai vế, chỗ ngồi như sau:
Ông tiên sư: ?
Ông cố nội, ông cố ngoại: ?
Ông cố, bà cố: Cụ cố Khả Địa 67

Gia Đình cvk62 Giuse Nguyễn Thế Bài
Phúc Nguyễn cvk68: Ông nội Bài xạo quá. Con bé giơ 3
ngón tay tức là mới có 3 ngày tuổi, mà ông nội nói là nó 7
ngày tuổi. Cho nên ông nội Bài nói là chúng cháu cứ phải
trừ hao là vậy. Chúc mừng ông nội bà nội. Khi nào thì sẽ

Ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại: Cụ Bài, Cụ Lương, cụ
Trung, cụ Trường, cụ Hibou 67, (+ các cụ lớp 50 trở lên?)
Ông cha, bà mẹ, các chú, các bác: đông như con kiến (cách
nói của cha Ginhoux) trong đó có bác Hà Enorme, bác Hà
Văn Khánh ( tu ở chùa Long Giao hợp tự), bác Thi, bác Hiền,
bác Võ, Ph úc Jean (con nhớn rồi), chú Thu Trục, chú Minh
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Nhật (vì con còn ẵm ngửa) . Con cái cháu chắt: Cháu Tiến 69
+ các CVK 8X, 9X... chưa chịu phép bí tích thứ 7. Cháu tạm
phân chia như vậy để xưng hô cho phải phép, các cụ thấy
có được không ?
Cháu PJ.
Nguyễn Thế Bài cvk62:
Phúc Jean ơi,
Quan trọng trước mắt, ấy là có ai trong lớp 68 (và 66) về dự
lễ ngân khánh hôn phối Ông à. Ngoại Phan Lương chăng?
(9:30 ngày 01/02/2012) tại Gx Vinh Trang ( Gx Của PL).
Secundo, một trong những "tiền bối" đầu tiên mình liên lạc,
là anh ái B52. Nghe tiếng trẻ thơ nút nút, mình hỏi anh ấy:
bé út đã .. .bỏ bú chưa? Anh ái cười khà, bảo: út tao đi mẫu

giáo rồi ! Theo tiêu chí của Phúc Jean, về mặt nầy, thì anh
B52 là hậu bối, chạy đâu cho thoát!
Nhân đây, thay m ặt anh em CVK-NHATRANG và hai anh
em mừng ngân khánh hôn phối, cvk66 Trần Anh Sơn &
cvk68 Phan Lương, kính mời tất cả anh em cvk66 & 68 cùng
những anh em có mặt tại khánh hoà, Nha Trang, Cam Ranh
ngày 01/02/2012 vui lòng nhận lời ghé dự thánh lễ tạ ơn và
tiệc vui, tại giáo xứ Vinh Trang, Xã Cam-An-Nam lúc 9:30
ngày 01/02/2012 (thứ tư). Rất vinh dự được đón tiếp. Kính
chúc đại gia đình CVK (và tiểu gia đình Phúc Jean - con đã
nhớn) bươc vào năm làm việc mới An Bình - Hạnh Phúc Thành Công. Bài
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