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HẠNH NGỘ MÙA THU BEAUMONT 01  
 

 
1. Cali 

  
Sáng Thứ Năm, 20.10.2016, hồi 5:15 am, phi trường Copenhagen, Đan 

Mạch, vẫn còn mờ mịt sương mai với 3 độ Celsius giá lạnh. Chúng tôi 
bay sang Anh Quốc, quá cảnh Heathrow Airport. Chuyển qua máy bay 

của hãng British Airways, bồng bềnh đi mây về gió tổng cộng ròng rã suốt 

hơn 14 giờ. Tạ Ơn Chúa! An toàn đáp xuống LAX hồi 13: 00 cùng ngày. 
  

Với 28 độ, Cali thật ấm áp cảnh quan, thật nồng ấm tình người. Mặc dù 

đêm Cali thật êm đềm, tĩnh lặng, tôi vẫn thao thức khó ngủ. Vì đến chiều 
hôm qua tôi còn phải đánh vật với những đường cong, nét thẳng trên máy 

tính, cho xong công việc để được thảnh thơi đi phó hội.  

  
Tảng sáng Thứ Sáu, dậy sớm, lẻn ra vườn nhà cậu em, vui mừng ngắm 

những chùm quýt vàng ối, bỗng dưng da diết nhớ quê hương chùm khế 
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ngọt! Hơn nữa, sắp vinh dự hội ngộ những Lâm Sinh hăng say dấn thân 

Đường Hy Vọng, lòng dạ nôn nao khó tả. Ô kìa, Anh Phạm Quang Trung 
đã đon đả, sốt sắng phone mời đến nhà, các anh ở xa  gọi điện thoại thăm 

hỏi . 

  
Chiều Thứ Bảy, anh Quang Trung đánh xe đón chúng tôi đến nhà với lý 

do tập hợp anh em tập hát, chuẩn bị ngày Họp mặt Beaumont. Bài hát "Về 

đây với nhau" thơ Giang Tịnh, nhạc Minh Đức đã được anh chị em Labika 
tập thật nhuần nhuyễn. Anh chủ xị Nguyễn Thiết dĩ nhiên không thể vắng 

mặt. Anh năng nổ quay phim chụp hình, tác nghiệp rất chuyên nghiệp, ghi 

nhận hình ảnh tiền HM Beaumont. 
  

Vừa mới tập hát sơ sơ, chị Thanh Dung, 

nội tướng của anh Phạm Quang Trung, đã 
ân cần mời vào bàn tiệc đậm đà dân tộc: 

Bê thui, dê xào lăn,… Đặc biệt chiêu đãi 

dân Bắc Âu một thùng dừa tươi ngọt lịm. 
Tiệc vừa tàn, bất ngờ, chị Thanh Dung bê 

ra chiếc bánh nhỏ xinh xinh với hàng chữ 

Welcome thiệt hấp dẫn, trang trí kiwi, đào, 
dâu, nho, thật cám ơn anh chị.   

  

Nhưng ấn tượng hơn cả là Bác Lương từ Texas xa xôi nghìn trùng, online 
hiệp thông liên tục suốt mấy giờ liền, tay đờn miệng hát góp vui. Thiệt hy 

hữu quá sức. Chỉ có anh chị em nhà Lâm Bích mới thể hiện được như vậy! 

Những câu chuyện một thuở ở 22 Duy Tân Nha Trang, những tâm sự dành 
dụm bao nhiêu năm các anh mới có dịp chia sẻ. Chan chứa tình nghĩa, 

chúng tôi trở về tới nhà đã quá 0: 30, lại thêm một đêm mất ngủ nữa. 
  

(Còn tiếp) 

  
Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 
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HẠNH NGỘ MÙA THU BEAUMONT 02 (tt) 
  

2. Dallas 
  

  
Thứ Năm, 27.10.2016, buổi sáng tôi tháp tùng các anh chị Đoàn &Toàn, Thiện 

& Dung, đi chợ Á đông chuẩn bị mọi thứ đồ dùng, thức ăn, cho mấy ngày 

HM. Lạ nước lạ cái, tôi chỉ cỡi ngựa xem hoa, thầm phục anh chị Đoàn & 

Toàn, Thiện & Dung khéo léo lựa, mua sắm. Đến chợ này, người Việt dễ 

dàng tìm thấy các loại thực phẩm dành cho các món ăn truyền thống cho 

bữa ăn Việt Nam. Thịt heo, thịt bò tươi được phân loại và đóng gói rất vệ 

sinh an toàn. Các loại cá tươi sống bơi tung tăng trong bể kính như lóc, rô, 

điêu hồng. Các loại chả cá sống như cá thác lác, cá basa, các loại rau củ tươi 

như mồng tơi, diếp cá, khoai lang, ngò gai, bầu, bí, thơm, nấm rơm, các loại 

đặc sản truyền thống như nước mắm Phú Quốc, mắm tôm, khô cá tra phồng, 

gạo Nàng Hương Chợ Đào,… đều không thiếu. Đặc biệt, còn có bán những 

nguyên liệu làm bún riêu, phở bò, bún bò Huế, mì Quảng. Rồi đến các chợ 

Mỹ Cosco, Sam, sắm thêm đồ dùng, rau, bánh, trái cây. Ôi thôi, đồ đạc lỉnh 

kỉnh quá xá! 

 
  

Đến khoảng 13g trưa, Bác 

Lương, Bác Trần Đoàn cùng 

anh Hiến (hay Hiến râu) đến 

tiệm Phở Đoàn, cùng dùng 

chung cơm trưa tại nhà hàng 

anh Đoàn. Để các anh hàn 

huyên tâm sự, anh chị Thiện & 

Dung mời các anh em về nhà 

nghỉ ngơi, buổi tối sẽ gặp nhau 

tại nhà hàng anh chị Đoàn & 

Toàn khoản đãi. 
  
  



2 
 

Khoảng 14 -15g bốn anh chị từ Canada bay sang, gồm anh chị Hoàng Văn & 

Ngọc, anh chị Kim Toàn & Nga, đều được anh Tân ra đón. Đến 17g30 anh 

Tân còn đón anh Phiến lớp Labika. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các anh: Tâm, Trung, Huệ, Phiến, Thảo,Tân, Đoàn         AC Văn- Ngọc, anh Tế Dân, AC Toàn – Nga 

 

Buổi tối, anh em tất cả cùng tụ họp tại nhà hàng Đoàn, cùng nhau dùng cơm 

chiều. Đến đây tôi mới thấy đầy đủ hết các anh chị em Cali, Canada, Dallas, 

tất cả hơn 20 anh chị em xum vầy. Vui quá là vui,  ngày hội như đã bắt 

đầu. Anh em nhận nhau sau bao năm xa cách, có người đến hơn 41 năm 
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chưa gặp lại. Lần đầu tiên gặp lại nhau, mừng rỡ, ân cần, hỏi han rối rít, anh 

em gọi nhau bằng những nick name thật dễ thương, khiến các chị không 

khỏi bật cười thú vị. 
  
Đặc biệt trong bữa cơm thân mật, anh 

Văn Loto đã công khai xin lỗi Bác Lương 

về những ngộ nhận trước đây. Anh em 

cùng chân tình đề huề bắt tay hòa giải, 

trước sự vui mừng của anh chị em hiện 

diện. Tạ ơn Chúa! 

Bác Sơn, đặc biệt gởi tặng anh chị em 

cuốn sách với tựa đề : Những Mảnh Đời 

Thường với chữ ký của chính tác giả 

Joseph Mây Ngàn ký tặng.    
  

Hôm nay ngoài những món ăn đặc 

sản như  sushi, gỏi cá, giả cầy, tôm 

hùm chiên chesse, đặc biệt có thêm ổ 

bánh mừng ngày Họp mặt thật ý 

nghĩa. Cảm động mắt tôi rưng rưng 

ngấn lệ. Sau bữa cơm, anh chị Đoàn 

ngỏ ý mời tất cả anh chị em ghé thăm 

nhà của anh chị. Niềm vui được nhân 

lên gấp bội, tất cả đều vui vẻ, rôm rả 

trò chuyện. Đúng 12g khuya, anh chị 

em chia tay về nghỉ ngơi, để hôm sau còn sức lực lên đường đến điểm hẹn 

Beaumont   
  
  
Buổi sáng Thứ Sáu, 28.10.2016, từ sáng sớm bác Lương và bác Trần Đoàn đã 

lên đường trở về Beaumont từ sớm, chuẩn bị đón tiếp khách phương xa. Anh 

em còn lại tập trung tại Phở Đoàn dùng điểm tâm, rồi sắp xếp hành lý cá 

nhân, rồi thức ăn, thức uống cho tất cả mọi người dùng suốt ba ngày HM. 

Chất lên xe mini bus không hết, tiếp lên xe anh Thiện, cùng xe anh em Cali.  
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Đến 11g trưa xe anh Đoàn và anh em Canada rời Dallas, thẳng tiến đến 

Beaumont. Trên đoạn đường gần 300 dặm (chừng 480 km), vừa chạy 

vừa  chờ nhau. Rồi vì ghé đổ xăng, nên lại lạc mất xe anh chị bên Canada, 

khi đã gần đến nơi. Đành đứng chờ nhau. Mất hơn 5g lái xe, anh em mới đến 

Giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi, do Bác Út Trần Quang Lương quản nhiệm. 

 
  
 

 
                    Ngóng chờ xe bị lạc đường      
  
 

(Còn tiếp) 
  
Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 
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HẠNH NGỘ MÙA THU BEAUMONT 03 
  

3. Beaumont / 3 
  
  

Sáng Chúa Nhật, 30.10.2016, một số anh chị em dự lễ 7g30 sáng, số còn lại 

đi lễ lúc 10g. Vì trễ giờ, tôi đi lễ 10g. Trước thánh lễ, Bác Út Lương một lần 

nữa giới thiệu anh em LB với Giáo xứ và cũng được tiếp tục hoan nghênh 

nồng hậu.  

 

   Anh chị em tham dự thánh lễ lúc 10g 

 Trong thánh lễ, Thầy Sáu 

Liệu chia sẻ linh đạo của 

Ông Nội. Trước tiên Thầy 

Phó Tế giới thiệu ACE 

Lâm Sinh hiện diện trước 

là Giỗ Nội, sau là lần đầu 

họp mặt tại hải ngoại. Tiếp 

đến, Thầy trình bày về 

chân dung của Nội, đặc 

biệt thời gian chịu thử 

thách trong ngục tù. Cuối 

cùng bài giảng trở về Lời 

Chúa thuật lại Ơn Gọi của ông Trưởng ty thuế vụ Gia kêu, và xin mọi 

người chú trọng vào sự quan trọng của cây sung vì nó là khí cụ để anh Gia 

kêu nhìn thấy Chúa khi đám đông che khuất Ngài.   

  
Khi ở trên cây sung, đôi mắt anh gặp đôi mắt Chúa và cuộc đời Giakêu đã thay đổi 

mãi mãi. Thế giới hôm nay đầy dẫy những người như anh Giakêu, chưa bao 

giờ được nhìn thấy Chúa.  Xã hội của chúng ta đang theo đuổi nhiều vật chất, thù 

nghịch và tiêu khiển. Xã hội hôm nay giống đám đông xưa đang che khuất sự công 

chính, đang che khuất Chúa Giêsu…   
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ĐHY Francis Xavier Thuận thật là một cây sung vĩ đại, là khí cụ cho nhiều người 

nhìn thấy Chúa qua đời sống qua Ngài. Còn chúng ta thì thế nào?  Chúng ta 

theo đám đông để che khuất Chúa Giêsu, hay chúng ta là khí cụ của sự công 

chính, để đưa cả đám đông lên để họ nhìn thấy Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức 

Mẹ Sầu Bi, tôi nguyện xin cho tất cả chúng ta có sức mạnh của cây sung và lòng 

can đảm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, để cho mình được 

sử dụng như một phương tiện cho mọi người nhìn thấy Chúa Giêsu. Hôm nay 

chúng ta hãy ra đi và trở thành cây sung!  (trích bài giảng Thầy Phó tế Trần 

Đình Liệu) 
  
Sau lễ, anh chị em cùng nhau dọn dẹp 

hội trường, để trả lại cho giáo xứ bố trí 

sang trọng, ngăn nắp và yên tĩnh, sau 

mấy ngày tưng bừng HM. Rồi cùng tất 

cả dùng cơm trưa. Lại năng nổ cùng 

nhau dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi người một 

tay, chẳng mấy chốc mọi sự đâu vào đó, 

rồi sắp đến thời điểm mà chẳng ai 

muốn.       Anh Phạm Quang Trung 
  
Để giải đáp thắc mắc về nhân thân, cũng như để hiểu nhau hơn, thương 

nhau hơn, Bác Út Trần Quang Lương chân thành tâm sự cuộc đời dâng 

hiến rất ly kỳ trong tay Chúa Quan Phòng. Bác được mặc áo chùng thâm 

năm 1978, rồi Bác đi vì bị ”người ta" quá chiếu cố, đến nỗi tan đàn xẻ nghé.  
  
Bác vượt biên tất cả 19 lần mới lọt. Sau khi đến Hoa Kỳ, bắt đầu học tiếng 

Anh từ tháng 10. 1980  đến 1. 1981, thi vào Đại học Dallas, Bác đậu điểm 

khá cao. Học triết 4 năm, ra trường Cử nhân Triết học năm 1985. Địa phận 

nhận đúng 3 người, Bác được gởi đi học cử nhân Thần học.   
  
Rồi Địa phận muốn Bác đi Roma học Thần học,  nhưng vì  học ngôn ngữ 

tiếng Anh mới 4 năm, Bác muốn học thêm 8 năm tiếng Anh. Nên Giáo 

phận gởi Bác đến Boston học Thần. Chương trình cơ bản chỉ được 1 bằng 

Cao học, Bác học tăng lớp, nên Bác được 2 bằng Cao học. Bác chịu chức Lm 
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tháng 12 năm 1989. Rồi Bác về làm Phó xứ, mà Cha xứ rất đặc biệt, có lẽ có 

một không hai. Bốn thánh lễ Chúa Nhật vào hồi 7g, 9g, 11g và 6g chiều. 

Cha Chánh xứ chỉ làm lễ 9g rồi đi mất, cho đến thứ năm mới trở về. Ngài 

giao toàn bộ cho Bác tự bơi, tự diễn. Tạ ơn Chúa, Bác vẫn tròn trách 

nhiệm.    
  
Tòa Giám Mục muốn gởi Bác đi học Giáo Luật tại Roma, nhưng Bác từ 

chối, vì nghĩ rằng ngôn ngữ mình vẫn còn yếu, bài vở sẽ không được như 

ý, nên Bác học bằng Anh ngữ, dù gì cũng sẽ giúp nhiều hơn. Giáo phận gởi 

Bác vào Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ, gần nhà anh Phiến và anh Vọng. Giá 

hồi đó biết được hai anh thì đỡ khổ rất nhiều, vì ở đó buồn và cô đơn lắm. 
  

Học xong, Giáo phận cử Bác làm Đại Diện 

tư pháp. Hệ thống tư pháp của Giáo hội ở 

đây gồm 4 vị. Thứ nhất là Giám Mục, thứ 

hai là Tổng Đại Diện, thứ ba Đại Diện tư 

pháp là Bác, thứ tư là Chưởng Ấn.  

  
Giám Mục trao mọi chuyện cho Tổng Đại 

Diện, nhưng những gì dính dáng đến luật 

pháp Giáo Hội, là phải hỏi ý kiến Bác, để có 

sự đồng thuận và có chữ ký của Bác thì mới 

Ok. Còn vị Chưởng Ấn thì chuyên ghi chép 

mọi chuyện. Người Việt mình làm chức vụ này có khoảng hai, ba người. 

Nhưng chỉ từ ba đến năm năm là họ không làm nữa. Riêng Bác đã trụ trì 

chức vụ này 20 năm rồi, cộng thêm 17 năm làm Chánh xứ Đức Mẹ Sầu Bi.  
  
Bác kết thúc sau khi kể quãng đời theo Ơn Gọi: Bản thân em không là gì cả, 

tất cả mọi sự em có là từ Thiên Chúa, em chỉ là khí cụ của Ngài. Và hàng ngày em 

sống không còn là em nữa, không gọi tên mình nữa, không nhấn mạnh về mình 

nữa, không kể những gì trong quá khứ nữa, không mơ ước gì nữa. Tất cả công 

việc hôm nay Chúa nhờ con làm, con làm, còn mọi sự là của Chúa và đó là tất cả. 
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Câu chuyện thật bình dị, chân tình, đơn sơ, khiến anh chị em hiện diện đều 

bồi hồi xúc động, xen lẫn thán phục Bác Út Lương. Nguyện xin Chúa tiếp 

tục đồng hành với Bác trong đời sống người mục tử tốt lành, thánh thiện.  
Những giây phút buổi chiều cuối tại Beaumont, Bác Út Lương chủ nhà và 

toàn thể ACE cùng sum họp nhau trước thánh tượng Đức Mẹ Sầu Bi. 

 

-Hôm nay, chúng ta cùng họp nhau nơi đây, kính xin Mẹ Sầu Bi cầu bầu cho các 

anh chị em đã qua đời, cho Má Thứ mới được Chúa gọi về. 
  
-Nhà em cầu xin cho đôi vai bớt đau. Đôi vai đau lắm. Anh Văn khấn xin. 
  
-Vợ em cũng sẽ phải giảu phẫu vào tuần tới, xin ACE cùng hiệp ý cầu nguyện. 

Anh Trung xin hiệp thông. 
  
-Xin cùng cầu nguyện cho cháu Huyền Trân, con anh Phạm Minh Mạc thay thận. 

Nhưng cơ thể chưa thích nghi, nên một quả đã bị hư, xin cầu cho cháu được bình 

phục…  

- Cùng tất cả ý nguyện thầm kín mà quý anh chị chưa kịp nói ra, cũng xin Chúa 

ban ơn lành cho tất cả. 
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Bây giờ em xin chúng ta cùng  đọc một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, Sáng 

Danh, hát một bài  dâng lên Đức Mẹ. Rồi sau đó chụp hình chung. 

 
Đến phút bịn rịn chia tay, quý Bác và anh chị em ôm nhau tạm biệt 

thật cảm động, khó cầm nổi nước mắt. Tuy gặp nhau chưa đầy ba ngày, mà 

tình cảm đã thật khắng khít đến không ngờ. Bác Út Lương đã diễn tả, đó là 

mầu nhiệm tình Lâm Bích. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một buổi HM thật 

ấn tượng, nồng nàn và thắm thiết đến thế.  Cảm ơn Bác Út Lương vô cùng 

dễ thương và tận tuỵ. Nhờ Bác Út Lương chuyển lời cám ơn đến anh chị 

Lam & Tuyết, đã ân cần đón tiếp ACE tại tư gia thật nồng hậu. Cũng như 

anh chị đã công phu làm tấm biểu ngữ chào mừng Lâm Bích Hải Ngoại hội 

ngộ thiệt long trọng, cùng tặng hũ rượu sâm cao ly thiệt vĩ đại.  

 

                             

Anh Phiến và các Anh nghẹn ngào giờ tạm biệt….. 

 

Gặp nhau đây, rồi chia tay. Đường trường sông núi hẹn nhau mai xum 

vầy .....   

 
(Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thuý Hằng 
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4. Dallas hậu họp mặt. 
 
Thứ Hai 31.10. 2016 tại Dallas, trọ tại nhà anh chị Thiện & Dung gồm  anh  

em Cali: anh Hiến, anh Thiết, anh Trung, anh Cao, anh Huệ và anh Tế Dân. 

Tại nhà anh chị Tân & Thủy: anh chị em Canada gồm anh chị Văn & Ngọc, 

anh chị Toàn & Nga.  Nhà anh chị Đoàn & Toàn: Thảo & Hằng, anh Phiến. 
  
Sáng sớm 7g,  anh Tân đã đưa tiễn anh Phiến ra sân bay. Anh em còn lại 

anh Thiện đưa đi thăm phố Dallas và museum nơi tổng thống Kennedy bị 

ám sát. Sau đó trở về nhà anh Thiện cùng nhau dùng cơm tối.  
  
Nhiếp ảnh chính của những ngày HM chính là cháu Trần Thế Vương, con 

trai anh chị Đoàn Sếu, đã cần cù, sốt sắng, tận tình ghi lại những hình ảnh 

quý báu của cuộc hội ngộ thân thương, thú vị, tràn đầy tình huynh đệ 

nồng nàn. Ngoài việc làm phó nhòm cho ngày HM, cháu còn là đầu bếp 

chính, giúp mẹ trong việc ẩm thực phục vụ tận tình quý bác, cô chú. 
  
-Đi với mấy bác mấy cô chú cháu thấy sao? Mệt không? 
-Cháu thấy các bác các chú rất vui. Không sao đâu, cháu cũng rất vui. 
-Lần sau, cháu còn dám tiếp tục đi theo nữa không?  
-Cháu luôn sẵn sàng phục vụ 
-Vậy cháu học được điều gì nhân cuộc HM Beaumont? 
-Được chứ cô, học được sự đoàn kết, gắn bó bạn bè thân thiết với nhau. 
-Cô, cho con xin Facebook của cô. 
-Cô không có, để mai mốt về nhà sẽ mở. Nhưng sẽ chỉ giới hạn cho bạn bè vui với 

nhau mà thôi, chứ mở rộng phức tạp lắm… 
-Cô có email của nhóm LB không? Cháu có xin email của cô luôn. Chú Văn, chú 

Toàn cho cháu rồi. Chừng nào cô về con sẽ gửi hình cho cô. 
-Oh, lát về nhà, cháu chép ngay vào máy cho cô, gửi qua mạng không nổi đâu… 
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Bữa tối thân mật kéo dài đến 3g sáng mới chấm dứt. Nhân lúc thân tình 

ngồi kề cạnh bên nhau, chị Ngọc luôn trong trạng thái vô cùng xúc động, 

rạng rỡ, cởi mở, niềm nở trao đổi tâm tình. 
  
- Chị có nhận định gì về buổi HM lần này ? 
- Thấy các anh em LB vui mừng, vì có dịp gặp nhau nên ai cũng rất vui.    
- Chị có muốn tiếp tục tham dự những buổi HM như vậy trong tương lai không ? 
- Có chứ, rất mong sẽ còn có nhiều lần gặp gỡ nhau tiếp tục . 
- Chị hứa sẽ đi tham dự lần tới nếu có ?   
- Chắc chắn có chứ. (Cười tươi như hoa) 
          Anh Thiết chăm chú edit video HM 
Trong bữa cơm, bàn đến những 

chuyện HM sắp tới. Đa số đều ý thức 

thời gian của nhau không còn được 

bao nhiêu, nên thao thức mong được 

HM mỗi năm nếu điều kiện, hoàn 

cảnh gia đình và phương tiện cho 

phép. Tuy nhiên đó chỉ là những gợi 

ý sơ khởi, còn cần bàn thảo, trao đổi 

cặn kẽ hơn.  
  
Hôm nay, anh Nguyễn Thiết có lẽ 

thấy tôi hỏi chuyện chị Ngọc, nên nhắc tôi viết bài HM. Tôi đáp rằng, vì 

ban đầu không dự tính viết, nên chẳng ghi chép gì, có nhớ chi mà viết. Hơn 

nữa, đã có anh Tâm Noir, nhà báo chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ tường trình 
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đầy đủ. Nhưng anh Thiết vẫn không chịu buông tha. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép 

bài? Anh Thảo, phu quân nhà tôi, thì cứ cười cười, chẳng chịu can thiệp 

cứu bồ chi cả! Thôi thì, đành vớt vát rằng, hổng dám hứa mô, nhớ chi viết 

vậy, thiếu sót chi ráng chịu, đừng trách nha! 
  
Tạ ơn Chúa, đã ban cho anh em chúng con thêm một ngày hậu HM thật 

thắm thiết tình bằng hữu. Cảm tạ Ông Nội đã cầu bầu cho chúng con hạnh 

ngộ Mùa Thu Beaumont thật diễm phúc. Cảm tạ Bác Út Lương, đã rộng tay 

thân mật chào đón quý anh chị em LB. Cám ơn anh chị Đoàn & Toàn, cùng 

các cháu  Vương và Hiển đã nhiệt thành phục vụ ẩm thực và lưu trú. Cám 

ơn anh chị Tân Thủy, anh chị Thiện Dung, tất cả đều tận tuỵ đón đưa, 

chiêu đãi, hy sinh, góp phần không nhỏ cho HM Beaumont thành công. 

Cám ơn tất cả quý ACE đã bớt thì giờ vàng ngọc đến Họp Mặt Beaumont. 

Hy vọng sẽ có dịp tái ngộ năm 2017. 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Goodbye Dallas ( hình anh Tâm noir) 
(Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thuý Hằng 
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5. Cali tái ngộ 
  
Trở về từ Dallas, lại tiếp tục bận bịu thăm hỏi họ hàng. Thứ Bảy, ngày 5.11. 

2016, chúng tôi hân hạnh được anh chị Trung & Dung mời tham dự buổi 

cầu nguyện cùng nhóm Gia Đình Lữ Hành (GĐLH) tại Orange County. 

Hiệp ý khấn xin ơn Chúa giúp cho chị Dung sắp trải qua cuộc giải phẫu 

vào Thứ Hai, ngày 7.11.2016. Anh chị em và các cháu trong GĐLH được 

chia sẻ cùng chị. 
  
Anh chị Trung và Cha Hào, Dòng Chúa Cứu Thế đón chúng tôi vào 17g 30, 

chạy đến nhà một anh chị trong nhóm, cũng là nơi tổ chức buổi cầu 

nguyện đặc biệt này.  
  

Hồi 18g 30, tất cả thành 

viên gồm 24 người lớn và 

18 em nhỏ, cung kính 

chầu trước ảnh tượng 

Lòng Chúa Thương Xót. 

Dưới ánh nến sáng lung 

linh, khung cảnh thật 

nghiêm trang, thánh 

thiêng. Bắt đầu buổi cầu 

nguyện, anh Trưởng 

nhóm nói lên ý nguyện 

của mọi người và sau đó cùng cầu xin Chúa Thánh Thần hiện diện, tác 

động vào lòng trí từng người.  
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Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này.  

Chạm lòng con để con không xa Ngài.  

Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này.  

Chạm lòng con để con say mê Ngài.  

 

Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng.  

Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não.  

Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa.  

Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi…  

(Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn, Chạm Lòng Con) 
 

Qua lời ca, giọng hát nói lên tất cả tấm lòng thương yêu của mọi người 

hiện diện dành cho chị Dung. Tôi thật sự xúc động trước sự thân thương, 

quý mến của nhóm GĐLH. 
  
 

Kết thúc buổi cầu nguyện, mọi 

người cùng dùng chung bữa 

ăn tối thật thịnh soạn, do các 

chị đã chu đáo chuẩn bị. Tất cả 

đều vừa no thoả trong dạ, vừa 

tràn đầy niềm vui, với những 

nụ cười sảng khoái, đầm ấm. 
  
 

 

Khoảng 23g 30, buổi tiệc chấm dứt với ”Phút Hồi Tâm,” dưới ánh nến rạng 

ngời, chiếu sáng vào tâm hồn mỗi người. Tất cả đều nói lên lời cảm tạ 

những giây phút vui vẻ vừa qua. Rồi cùng trào dâng những giọt nước mắt 

thống hối trong giờ cầu nguyện. Tâm tình mọi người tha thiết tựa những 

đóa hoa thiêng ngát hương, dâng lên Chúa. Xin Chúa ban bình an cho chị 

Dung. Xin Chúa cùng đồng hành, ban thêm sức mạnh cho cả anh chị Trung 

& Dung. Đồng thời, xin cùng chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng của chị . 
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Sau đó, Cha Hào ban phép lành cho anh chị em ra về bình an. Mọi người 

cùng chia tay, chấm dứt buổi cầu nguyện thật sinh động, đầy tình mến, 

chân thành, thân thương, thật đáng ghi nhớ.  
 
Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi gặp gỡ những người bạn với tình huynh đệ 

cao quý, bền vững, rất đáng trân trọng. Dẫu chỉ gần gũi nhau chỉ trong vài 

giờ, nhưng sẽ còn mãi lưu lại trong ký ức chẳng bao giờ có thể phai nhạt.  
  
Nhân đây, cũng kính xin quý anh chị em trong gia đình Lâm Bích, cùng 

hiệp ý cầu nguyện cho chị Dung được mọi ơn lành và bình an. 

 

Trưa Chúa Nhật 6/11 Anh chị Huệ Hương tuy bận công việc làm, cũng 

dành thời gian tiếp đãi bữa cơm thân mật cùng Trung Dung và Thảo Hằng.  

 

Bác Hoàng Tiến Đoàn mặc dù rất bận coi sóc giáo xứ, chiều thứ ba 8/11 

cũng ghé thăm, anh em lại chuyện trò rôm rả, Bác còn đãi Thảo Hằng một 

chầu sushi và sake chính hiệu Nhật Bản.  

 

Cám ơn quý Bác cùng tất cả anh chị em những ngày viếng thăm và họp 

mặt Beaumont ngập tràn tình thân. Những gương mặt thân thương bao 

năm mới tái ngộ, những tâm tình cảm động vội vàng trao đổi, những niềm 

vui rạng rỡ và hy vọng tươi sáng, chắc chắn sẽ vẫn mãi khắc ghi trong tâm 

hồn tất cả quý anh chị em, dù đã chia tay nhau trở về muôn ngả. 

 

Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,  

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

( Tv 136,1) 

  
Cali, November, 9, 2016  
  
Thérèse Huỳnh Thị Thuý Hằng 
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