CVK - Xin đố quí Cha và anh chị em tấm hình này chụp năm nào và vào dịp gì? Nếu ai chú thích được tất
cả tên trong hình sẽ có thưởng!!

Anh Tố và Diễn đàn CVK kính mến,
Đây là tấm hình các Linh mục Giáo phận Kontum
tĩnh tâm năm vào đầu tháng 8 năm 1980
Lần đầu tiên tĩnh tâm năm của các Cha sau ngày
giải phóng 1975, do Đức Cha Alexis giảng phòng.
Chú thích: Hình 32 Cha Kontum tĩnh tâm năm
1980, từ trái sang phải.
Hàng đứng: Simon Phan Văn Bình, Giuse Trần Sĩ
Tín DCCT, Giuse Đỗ Hiệu, Giuse Nguyễn Văn Đắc,
Antôn Đinh bạt Huỳnh (†), Micae Võ văn Sự (†),
Micae Hoàng Đức Oanh, Phêrô Trần Thanh
Chung, Antôn Trần ứng Tương DCCT, Phaolô
Hoàng Văn Quý (†), FX Phạm Hữu Thế, Antôn

Vương Đình Tài DCCT (†), Phaolô Nguyễn Đức
Hữu.
Hàng giữa ngồi ghế: Giuse Đoàn Đức Thiệp (†),
Giuse Trần Trí Tuệ (†), Antôn Nguyễ Đình Nghĩa
(†), GB Trần Khánh Lê (†), Giuse Nguyễ Hữu
Quyền (†), Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn (†), Đức Cha
Alexis Phạm văn Lộc (†), Antôn Đen (†),
(Bahnar), Phêrô Nguyễn Trọng Ân (†), Luca Bùi
Văn Thủ (†), Đaminh Mai Ngọc Lợi.
Hàng ngồi dưới đất: Đaminh Trương Bảo Tâm, GB
Nguyễn Vặn Phán DCCT, Giuse Nguyễn Đức
Chương, Giacôbê Nguyễn Tấn Đường. Gioak ..
Thiếu tên các vị hang nầy: 5 cha.
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1.11.2015- Last man of the group in US
Sau hơn một tháng lang thang trên đất Mỹ, mình
là người cuối cùng lên máy bay trở về VN....Một
tháng với bao tình cảm dạt dào mà gia đình CVK
dành cho những người thực hiện chuyến đi....
Bác Khải Già làng chở cả phu nhân ra đón tân phi
trường ...Cha Tâm mua nguyên một cái máy pha
cà phê mới để anh em có cà phê uống mỗi
sáng...Cao Nhang xin nghỉ để đón và đưa từ vài
trăm miles.....Sáu Cam nghỉ việc để lái xe, hướng
dẫn anh em....và trở về nhà mình với gần 8 tiếng
lái xe một mình trở về cho kịp trả xe...và hôm
sau tiếp tục công việc...anh em ở Nam Cali đến
thăm hỏi và động viên anh em CVK từ xa đến, từ
Ái B52 đến Ngải, (Minh) những người không gặp
từ 50 năm mà vẫn nhớ ...chặng cuối là Bắc Cali
với Thư và nhất là Cửu 67, một tour guide tuyệt
vời, một tay lái lụa đưa anh đem đi rong chơi
khắp vùng...mà đến sáng nay cộng ra cả ngàn
cây số trong 4 ngày....
Không thể nào tả hết tình của anh em và cộng
với tinh thần các phu nhân CVK ở những chốn xa
xôi đã cùng sát cánh với chồng và con cái, đón
tiếp ....
Những bữa ăn ngày nào cũng là những bữa tiệc
...từ roasted beef đến gà tây, ăn thanksgiving
sớm....đến king crab, bún bò hoặc hủ tiếu,cháo
gà....cơm cá kho hoặc canh chua...theo kiêu
Mỹ...có cả giả cầy ....
Bia và red wine ngày nào cũng có....Remy
Martin...Henessy...em Cha Tiến chiêu đãi thay
Ông Anh CVK.. và nhiều nhà Cvk không uống bia
rượu cung vẫn có rượu bia...
Họp nhau từ ngay 28 /9...Mai et Georges...Sỹ
Kim hài lòng với chuyến đi dài...Chúng tôi chia
tay ngày 30/10....Lệ Chi đã không đi hết đoạn
đường do công việc gia đình,nhưng cũng không
phải vì thế mà mất vui....
Mọi người cảm thấy tinh thần CVK không có chữ
nào tả hết được ...
Chuyến đi cũng không chỉ là thuần tuý thăm anh
em CVK, mà còn có mục đích kiếm chút tiền giúp
đỡ Bok Binh 70 đang làm nhà thờ...sẽ có danh
sách sau....
Mọi người đã đóng góp...

Xin cám ơn tất cả anh em CVK trên nước Mỹ dã
giúp chúng tôi một tháng tuyệt vời ....có mệt
nhưng vui...
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta....
Lý 58
2.11.2015 – Remerciements de Mai et
Georges
Chers Sy et Mr Ly,
Mai et moi même, tenons à vous remercier
sincèrement pour ce magnifique voyage. Nous
avons profité de ce séjour au delà de nos
espérances et avons pu grâce à vous, voir
l'Amérique profonde et faire connaissance de la
famille CVK.
Pouvez vous envoyer ce mail de remerciements
ci-dessous en notre nom à tous les CVK et plus
particulièrement à ceux qui nous ont accueillis.
Merci.
REMERCIEMENTS.
Mai et moi même, invités à ce magnifique voyage
qui c'est terminé le 30 octobre, tenons à
remercier chaleureusement toute la famille CVK.
Pour nous ce fût tout d'abord une expérience
humaine extraordinaire tant par la solidarité que
la disponibilité de vous tous.
Vos maisons se sont ouvertes pour nous
héberger, les tables se sont garnies pour nous
restaurer, les meilleures chambres nous ont été
réservées et chacun d'entre vous s'est rendu
disponible et a pris beaucoup de son temps pour
nous faire visiter tous les sites intéressants se
trouvant même à plusieurs heures de voiture.
À titre personnel, vous avez tous veillé à ce que
Georges le "français" se sente bien parmi vous en
étant tous très attentionné en me parlant
français le plus souvent possible et je me suis
senti très à l'aise avec vous et je vous en
remercie.
Nos remerciements vont aussi à vos épouses et à
vos enfants à qui nous avons donné tellement de
travail et occasionné beaucoup de dérangements.
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Nous remercions Dieu pour ce beau voyage et
ces belles rencontres et prions pour qu'il vous
protège et vous garde en bonne santé.
Encore Merci.
Mai & Georges.
Duy Sỹ 64: Bác Lý Lẩm Cẩm. Big Mistake.
Bí thư Tòa giám mục Atlanta bỏ cả công việc (hai
job) cùng với Già làng Ông, Già làng Bà và Con
trai ra đón anh em phương xa tại phi trường. Ba
xe hơi với còi không hụ len lỏi giữa dòng xe cộ
tiến về TGM Atlanta (hơn 60 phút lái xe). Trong
khi đó, bà Tổng đang chỉ huy con trai, con rể và
con gái chuẩn bị bữa tiệc tối cho đoàn tại gia
trang.
Sau nghi thức tiếp đón và trút bớt xiêm y, vật
dụng, khách hai phương trời Tây-Việt và đoàn
Chủ nhà lại tiến về dinh Tổng thư ký. Tới nơi thì
mọi sự đã hoàn tất trên bàn nhậu, trừ món phở
đang nghi ngút khói trong nồi nước lèo. Trời bờ
đông nước Mỹ đã vào thu, khá lạnh. Anh em ra
ngoài terrace để appératif mặc cho Bà Tổng và
nhân viên nhà chuẩn bị món phở tuyệt vời hâm
nóng cả tiết trời. Theo gout ăn uống của Ds thì
không hề thua phở 75 Virginia.
Một giấc ngủ so với nơi bok Tâm và bác Cao sư tổ
thì ngắn hơn một tiếng, tuy không dài do ham
nhậu, do hám chuyện, nhưng mà hề mệt mỏi.
Một sự vi phạm hợp đồng nghiêm trọng đó là Già
làng và TTK không cho khách thập phương trả
bất cứ khoản nào từ những nhu cầu cần thiết như
ăn uống ngoài tiệm cho đến đại tiệc trong nhà,
kể cả ticket tham quan các nơi nổi tiếng CNN,

COCA COLA. Một vi phạm đời tư khác là TTK chưa
hề bia rượu, nhưng vì quá vui mần một chai hai
nơ kần, nên người cứ tròng trành như tàu vượt
biển năm nào.
Hôm sau, bỏ vợ lái xe tái khám một mình,
chuyện tối kỵ ở Mỹ. LADY FIRST. Mất vợ như
chơi. Bỏ Trinh sát viễn thám dù, bỏ thông tin
mạng, bỏ working. Một túi xách sau cốp, lang
thang theo anh em cho đến ngày ra phi trường
về Baton Rouge. Hy sinh ngủ dưới basement,
nhường phòng vip cho khách. Lụi hụi, rị mọ cả
đêm với computer lo cho mọi người có vé tham
quan ngày hôm sau. Lo cho anh em renew phone
mà chả cần refund.
Vậy mà bác Lý đành lòng quên.
Chỉ có tuổi già lẩm cẩm hay quên mới xóa được
tội nầy.
Xin thẩm phán tòa án tối cao Oklahoma ân xá
cho đương sự về tội đãng trí, vô tình nầy. Mong
PHS đừng buồn lòng.
DS sẽ cố gắng tóm tắt chuyến đi, nhưng vì máy
laptop sau nhiều ngày ngủ quên không còn thức
dậy được, trong lúc chờ máy mới và để tan bớt
tình trạng lơ mơ do mới từ thiên đường trở về hạ
giới. Xin mọi người thông cảm.
Một chút comment. So với lúc các bạn Cvk liều
mạng vượt biển năm nào để rồi có ngày hôm nay
đón tiếp anh em ngồi máy bay vèo tới. Ai sướng
hơn ai.
Ds from Giao chỉ việt.

7.11.2015 - Mời Giỗ 100 Ngày.
Kính thưa Gia đình CVK Saigon, Chiều Thứ Hai
09/11/2015 này, gia đình Viên Đức Huy Cvk 73,
sẽ tổ chức Lễ Giỗ 100 ngày cho Thân Mẫu: Bà
Maria Viên Thị Bảo (RIP 03/08/2015).
Cvk 73 Huy nhờ
lời mời Gia Đình
cho Bà tại Nhà
(1434 Lạc Long

Ban Đại diện CVK Saigon, kính
CVK Saigon tới Dâng Thánh Lễ
Vĩnh Hằng giáo xứ Phú Trung
Quân, Phường 11, Quận Tân

Bình) vào lúc 17 giờ 30, và sau đó dùng bữa cơm
thân mật tại Hoa Viên giáo xứ. in xem thiệp mời
kèm theo.
Cũng xin gửi mấy tấm hình hôm CVK Saigon đọc
kinh tuần 7 cho Bà, để nhớ nhau
Kính, vonguyen67
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12.11.2015 – Thiệp Mời
Thưa anh em CVK, Mình mới đi tĩnh tâm về mở
mạng không được vì dây cáp internet bị đứt. Hôm
nay thợ mới sửa. Xin gửi anh em thiệp mời về

Kontum dự lễ. Cha Hiệu Nhà thờ Tân Hương sẵn
sàng đón tiếp anh em CVK.
Al. NHVi
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12.11.2015 - Giỗ Mãn Tang
Kính thưa Cả Nhà, Cách đây 2 năm, dịp Lễ Thánh
Tổ phụ Cuenot Thể, Giáo phận Kontum đã tổ
chức Lễ kỷ niệm 100 năm Nhà Thờ Chính Tòa.
Một số Anh Em CVK Saigon, đã hành hương về
nguồn, chung vui với giáo phận. Khi đang ỏ
Kontum, thì được tin Anh Giuse Nguyễn Mạnh
Tòan Cvk 64, đã được Chúa gọi về, tại tư gia,
giáo xứ Đồng Phát, Trảng Bom, Đồng Nai. Mới đó
mà đã 2 năm trôi qua.
Hôm nay, nhân ngày Giỗ Mãn Tang "Ông Cố
Giuse" (AC Tòan có 2 con gái là Nữ Tu) Chị Tòan
nhờ Ban đại diện, kính mời gia đình CVK Saigon

1. hiệp ý Dâng Lễ cầu nguyện cho Anh, lúc 04 giờ
30 Sáng Thứ Bảy 14/11/2015, tại Nhà Thờ
giáo xứ Đồng Phát,
2. và dùng bữa cơm thanh đạm cùng gia đình tại
tư gia : 545 Ấp Quảng Phát, Trảng Bom lúc
11 giờ Chúa Nhật 15/11/2015.
Xin xem attached files. Cũng xin gửi lại mấy tấm
hình ngày đó, để nhớ nhau nhiều hơn. Trong
hình, có Anh Nguyễn Huy Sơn Cvk 58 từ Pháp về,
cùng quê Hà Lan B choa như Anh Tòan. Nay được
biết Anh Sơn cũng đang bệnh nặng, kính xin Cả
Nhà thêm lời cầu nguyện cho Anh Sơn với.
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Kính, vonguyen67

17.11.2015 - Mời Về Nhà Vinh
Kính thưa Cả Nhà, Ban đại diện CVK Saigon vẫn
đang chờ danh sách. Anh Chị Em ghi danh đi
Kontum, dự Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục
Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, người Anh Em CVK
của chúng ta, để có thể dự kiến mua vé xe, sắp
xếp chỗ ăn ở, cũng như lên chương trình họp
mặt, với CVK Banmêthuột, CVK Kontum & Pleiku,
và các gia đình CVK khác. Xin nhớ cho biết trước
ngày 20/11, như đã báo trước đây.

Và sáng nay, mới nhận được cái email rất dễ
thương này, của Cvk 69 Nguyễn Vinh, Kontum.
Xin mời Anh Chị Em xem và góp ý, cho nhà CVK
thêm đông vui, đậm đà tình nghĩa . . . Xin cám
ơn Thầy Giáo Cvk 69 Nguyễn Vinh trước.
Kính chúc Cả Nhà một ngày vui. vonguyen67
Xin được gửi kèm 2 tấm hình mới toanh, để Cả
Nhà xem mặt mà bắt hình dungThầy Giáo Cvk 69
Nguyễn Vinh nhà ta:
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chụp trước Nhà Thờ Phương Nghĩa, sau Lễ
CN: Luận 69, Vinh 69, Anh Bảo 55, Thắng Già Dê
68, Nhạc Musica 68, Thầy T.ố 61, Chị Thanh, Chị
Thuấn (nấu cơm Nhà Sohier), Chị Lan (bà xã
Khoa 70), RP Guru Hải 67, Hùng 67.
chụp tại nhà Cvk 67 Hòa, bữa Agape tối: Anh
Pháp 65. Vinh 69, Luận 69, Hòa 67, RP Truyền
62, Chị Đông (bà xã Hòa 67), Huệ 73, Thầy Tố
61, Tri Wỵnh 68, Mến 69, Khoa 70
Vinh cvk69: Anh Võ thân mến, Dịp lễ tấn phong
2-3/12 này rất nhiều quan khách về dự lễ. Em,
Vinh 69 xin được đón tiếp anh chị em CVK về
nghỉ ngơi ở lại nhà em. Địa chỉ 34 Lê Đình Chinh,
từ nhà thờ PN đi đến nhà anh Trịnh Kim Hòa và đi
tiếp 500m là đến nhà em.Nhà em ở khu vực phi
trường cũ.
Ngoài ra, em và Luận 69 đã đến xem và xin cho
anh chị em CVk về ở nhà của cô Hiền (cà phê Da
Vàng), Hiền là em gái anh Thúy 67. Nhà rộng rãi
và vừa xây xong ở khu vực hồ cá ông Tâm bây
giờ gọi là thủy tạ, chưa có ai ở, nhà bếp rộng
rãi.Nhà em đi bộ qua nhà Hiền cũng chừng 500
m.
Vợ chồng em và v/c Hiền sẽ lo cho 30 chỗ ngủ.
Rất vui được đón tiếp anh em mình. Chào anh.
18.11.2015, Nhạc Musica tiếp tục:
Kính thưa anh em CVK trong và ngoài nước,

Theo Mụsica 68 được biết (lúc gặp mặt về chương
trình lễ Tấn phong Tân GM Kontum, có Cha TĐD
Nguyễn Vân Đông, Cha quản hạt Kontum Đỗ
Hiệu, Cha Nguyễ Đình Lộc và Mụsica):
-

Nơi ăn, chốn ở, ngủ nghỉ cho anh em CVK các
nơi về Kontum dự lễ: Nhà sinh hoạt mục vụ
giáo xứ Tân Hương, do cha Đỗ Hiệu 58 phụ
trách lo cho anh em. Nên anh em các nơi
không lo và quá bận tâm nơi ăn chốn ở khi về
Kontum ở bên ngoài.... CVK tập trung 1 chỗ
tiện đi lại, giờ giấc và gặp gỡ Đức Tân Giám
mục.

-

Sau Thánh lễ Tấn phong, anh em CVK được
mời dùng bữa tại khuôn viên TGM Kontum
(bên phải lễ đại) như dịp kỷ niệm 75 năm
Chủng viện cùng với quý Cha trong và ngoại
giáo phân, các Cha GHHV Piô X, các Thầy
ĐCS, các tu sĩ nam nữ.... Quý Đức Cha thì
dùng bữa trong nhà cơm TGM.

Bấy nhiêu MUSICA biết. Trân trọng. MUSICA 68
Võ 67: Thấy Tố thua sử gia Musica một bàn
trắng không gỡ. Xem hình là biết ngay thôi. Có
Thầy Hùng (Hậu) Cvk 58 làm chứng, ngay trước
Nhà Thờ Phương Nghĩa. Thua trắng nên phải chạy
vào xưng tội với Cha Sở, xin Cha tâu với Đức Cha
mới, trị tội Musica, may ra gỡ gạc chút chút.
Nhưng giá chót, Hai Lúa nghĩ, cũng phải mất một
máy Loan Tin Vui. Đàng nào Cố Cao cũng có lời.
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Cao Sư Tổ ơi, Bác cứ xem hình cho kỹ, là biết tại
sao Thầy Tố hay về VN. Lớp CVK 60 của Cao Sư
Tổ quậy thật, ngày xưa đã "phá đám" Mai Hoa

Công Chúa, ngày nay đi "ủy lạo" mấy Ya với mấy
Soeurs.
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