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CĐ Saddleback: Ba Mươi Năm Nhìn Lại 

NHỮNG VIÊN ĐÁ LÓT ĐƯỜNG 
Trần Ngọc Vân 

 
Ba mươi năm chỉ là một chặng thời gian ngắn đối với việc xây dựng, kiến tạo nền móng cho một cơ cấu, tổ chức, một cộng 

đoàn, cộng đồng. Nhưng nếu so với đời người thì thời khoảng ba thập niên cũng là một thời gian đáng kể. Theo quan niệm người 

xưa thì “Tam Thập Nhi Lập”. Tuổi ba mươi đối với con người là tuổi thật sự trưởng thành, tuổi lập thân, tuổi vào đời. Để được như 

vậy, những trải nghiệm trong thời khoảng ba mươi năm bỏ lại sau lưng chắc chắn không dễ dàng, phẳng lặng. Nó là kết quả của 

những nỗ lực không ngừng, bao gồm những hy sinh, gian khổ, tương tự như sự thối nát của hạt thóc trước khi trổ sinh thành những 

bông lúa chín vàng. 

Khởi từ ý nghĩ ấy và với tư cách một thành viên và là chứng nhân đã hiện diện suốt ba thập niên chia vui sẻ buồn với Cộng 

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Saddleback), người viết muốn được cùng bạn đọc nhìn lại công khó của những bàn tay, khối óc, trái 

tim đã dày công đóng góp như những viên đá tảng lót đường cho công cuộc xây dựng gia đình đức tin nhỏ bé này, trong đó không 

thiếu những người đã về với Chúa. 

 

 

I.- Những bước đầu chập chững 

Từ miền trung tây nước Mỹ, gia đình tôi chuyển về miền nam California tháng 8 năm 1978. Sau hơn một 

năm tạm trú ở Westminster, Huntington Beach, chúng tôi dời về Irvine và sống ở đây cho đến cuối năm 1988, 

trước khi di chuyển tới thành phố Laguna Niguel và ở hẳn cho tới ngày nay. Trong suốt thời gian ấy, cá nhân tôi đã 

có mặt thường xuyên bên cạnh bà con giáo dân tại đây, dù không đảm nhận một vai trò tích cực, cụ thể nào trong 

việc xây dựng Cộng Đoàn. Giản dị vì tôi đang cùng một nhóm anh em thực hiện một chuyên san Công Giáo, ban 

đầu là tờ Đường Sống ra đời năm 1980 phát hành 9000 số mỗi tháng nhằm cung cấp món ăn tinh thần cho bà con 

tại các trại tị nạn thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á và sau này là nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân. Cũng như tất cả anh 

em trong nhóm chủ trương, cá nhân tôi tự coi việc phục vụ trong ngành truyền thông Công Giáo như một sứ mạng, 

hơn thế, một ơn gọi Chúa dành cho chúng tôi. 

Dù vậy, mối ưu tư lớn nhất của gia đình tôi cũng không khác những bậc phụ huynh cư ngụ ở phía nam Giáo 

phận Orange khi ấy. Đó là làm sao được sinh hoạt trong một cộng đoàn CG người VN để đàn con 6 đứa, vào thời 
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điểm ấy, lớn nhất 15 tuổi và nhỏ nhất mới lên 4, có một môi trường sống đạo thuận tiện, có Thánh lễ VN và những 

lớp giảng dạy Việt ngữ và Giáo lý Công giáo hàng tuần. Khác với những khu vực chung quanh vùng Bolsa, nơi tập 

trung đông đảo giáo dân, vùng cực nam Giáo phận trải dài từ San Clemente tới Irvine, tín hữu Công Giáo ở rải rác 

trong nhiều thành phố trên một diện địa rộng lớn nên việc quy tụ lại rất khó khăn, nếu không nói là bất khả. 

Sau tháng tư năm 1975, những vị đầu tiên đến định cư trong vùng này gồm có gia đình các ông Trần Văn 

Pháp, Nguyễn Bá Khanh, Bùi Tiến Mỹ, Vũ Lộc, Ngô Văn Thế, Nguyễn Cần, Nguyễn Văn Nhuệ, Nguyễn Năng 

Sỹ, Nguyễn Văn Mỹ… Tiếp theo là gia đình các ông Trần Văn Tưởng, Lê Duy Thuấn, Đỗ Thế Giới, Trần Duy 

Bính v.v… Chính những vị này là những người đầu tiên có công liên lạc, nối kết, mời gọi những giáo dân đang 

sống rải rác trong vùng quy tụ lại thành những nhóm nhỏ sinh hoạt với nhau. Chính từ những nhóm nhỏ này đã nảy 

sinh ý tưởng vận động cho một Cộng Đoàn Công Giáo trong tương lai. Đây là một tiến trình dài với không ít 

những khó khăn trở ngại.  

Ngoài việc quy tụ giáo dân, vấn đề linh mục cũng là một vấn nạn khó vượt qua. Cho đến khi cha già Trần 

Đức Tiến được một giáo xứ Mỹ ở Dana Point bảo lãnh từ Camp Pendleton ra, những Thánh lễ đầu tiên cử hành 

bằng tiếng Việt hàng tuần bắt đầu, với sự tham dự của ngót 200 giáo dân Việt Nam đang sinh sống trong vùng. (Vì 

lý do sức khoẻ và vì vấn đề trở ngại ngôn ngữ nên thời gian sau cha Tiến đã được cha xứ Mỹ cho ra ở với gia đình 

ông bà Nguyễn Văn Nhuệ). Trong khi ấy, tại nhà thờ đồi tức Giáo đường St. Killian Church ở thành phố Mission 

Viejo cũng được các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thay phiên tới cử hành Thánh lễ các ngày Thứ Sáu đầu tháng. 

Ngoài ra, đáp ứng lời mời gọi của các gia đình giáo hữu trong khu vực Mission Viejo, Lake Forest, Laguna Hills, 

các ngài cũng luân phiên tới tư gia cử hành Thánh lễ vào các ngày 13 mỗi tháng để hướng về Đức Mẹ Fatima.
1
 

Chính những cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt trong những Thánh lễ mang tính tạm bợ vào những năm đầu tiên chân 

ướt chân ráo tới xứ sở này đã đặt ra cho mọi người thấy nhu cầu  phải tích cực vận động để thành lập một Cộng 

Đoàn có tổ chức ở phía nam Giáo phận tương tự như các Cộng Đoàn đã được thành lập từ đầu tại các thành phố 

Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Anaheim ở phía bắc. 

Như đã viết trong phần đầu, trở ngại lớn nhất cho việc hình thành một Cộng đoàn có tổ chức nơi đây là bà 

con giáo dân sống rải rác, quá xa cách nhau trên một diện địa rộng lớn trải dài từ thành phố Irvine tới tận San 

Clemente ở phía nam. 

Hướng nhắm tới của những giáo dân tiên khởi nhiệt thành và năng động khi ấy là Giáo xứ St. Nicholas trên 

đường El Toro ở vị trí trung điểm, nơi thuận tiện để thu hút giáo dân từ bốn phía đổ về. Nhờ lòng quý mến người 

Việt Nam của Đức Cha Johnson, Giám mục giáo phận Orange thời ấy và tấm lòng rộng mở của Đức Ông Sporrer, 

Cha Sở giáo xứ St. Nicholas, -nhưng quan trọng hơn hết chính là tấm lòng hăng say, kiên trì, không nề gian khổ 

của những con chim đầu đàn-, trong số có những khuôn mặt ngày nay đã được Chúa gọi về cùng Ngài, nền móng 

cho một Cộng đoàn bắt đầu thành hình. 

 

II.- Những yếu tố bên lề không thể thiếu 

Bàn về vấn đề đặt nền móng cho việc xây dựng Cộng đoàn Saddleback, chúng ta không thể không nói tới 

một số yếu tố tuồng như xa lạ nhưng lại sắm vai trò hết sức tích cực, không thể thiếu. Trước hết, chúng tôi muốn 

nói với sự ra đời của Phong Trào Học Hội Kitô Giáo (Phong Trào Cursillo) ngành Việt Nam tại Giáo phận Orange 

bên cạnh hai ngành có sẵn từ lâu dành cho người Mỹ và người Mễ. Cho đến những năm sau này, không ai có thể 

phủ nhận tầm quan trọng của PT Cursillo trong việc phát triển, xây dựng CĐ, thăng tiến nếp sống đạo của tập thể 

bà con Công giáo. Nó không chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương mà như vết dầu loang đã ảnh hưởng tới hầu 

hết sinh hoạt của các cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Để được 

như vậy, những nhân sự đầu tiên đặt nền móng cho PT ngành Việt Nam hết sức quan trong, trong số có vị xuất 

thân từ tập thể giáo dân tiên khởi ở vùng cực nam của Giáo phận. Đó là ông Gioan Trần Văn Pháp, một cựu 

Cursillista ở Việt Nam trước năm 75. 

Khóa tĩnh huấn cuối tuần Cursillo đầu tiên dành cho giáo dân Việt được tổ chức vào năm 1982. Nó không 

xảy ra trong sớm chiều mà là kết quả của một tiến trình vừa cầu nguyện vừa làm việc, vận động tích cực lâu dài 

của một nhóm nhỏ những anh em cựu Cursillistas từng tham dự các khóa tĩnh tâm Cursillo khi còn ở trong nước 

                                                 
1
 Người viết ghi lại những chi tiết này theo lời kể của các ông Trần Văn Pháp, Lê Duy Thuấn (đã được Chúa gọi về), ông Trần Văn 

Tưởng, cụ Đỗ Thế Giới, vì hồi ấy gia đình chúng tôi còn sinh sống trên vùng Trung Tây Mỹ quốc. 
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trước tháng tư năm 1975. Để có được khóa đầu năm 1982, ông Gioan và những anh em này đã hy sinh rất nhiều thì 

giờ công sức ngay từ những ngày tháng đầu thập niên 80 để mời được những khuôn mặt uy tín, đức độ từ Âu châu, 

vốn thuộc thành phần lãnh đạo PT khi còn ở Sàigòn qua để điều hành khóa học. Chính những khóa tĩnh huấn 

Cursillo này đã cung ứng cho tập thể giáo dân ở phía nam Giáo phận một số cán bộ nòng cốt. Cursillista Gioan 

Trần Văn Pháp đã giới thiệu các ông Lê Duy Thuấn, Đỗ Thế Giới, Nguyễn Văn Nhuệ, Ngô Văn Thế, Trần Văn 

Tưởng, Vũ Đình Kỷ, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Năng Sỹ thuộc Cđ. Saddleback tham dự Khóa 79 (1982) tại Giáo 

phận Orange là khóa đầu tiên dành cho tín hữu Việt Nam lúc bấy giờ.  

Như được tiếp thêm lửa nhiệt thành và tâm tình mến Chúa yêu người của Thánh Thần Thiên Chúa, sau khóa 

học, hầu hết những anh em này đã trở thành tác nhân chính thúc đẩy việc thành lập Cộng đoàn Saddleback Valley 

(nay là Cđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) tại giáo xứ St. Nicholas năm 1983. Nhìn vào thành phần Ban Chấp Hành 

Lâm Thời Cộng đoàn năm ấy, người ta nhận thấy có sự hiện diện của ông Trần Văn Pháp với vai trò Phó Chủ tịch, 

ông Lê Duy Thuấn với vai trò Thư ký và ông Đỗ Thế Giới với vai trò Thủ quỹ. Hai nhiệm kỳ kế tiếp trong bốn 

năm từ 1984 đến 1988 ông Lê Duy Thuấn được tín nhiệm trong vai trò Chủ tịch với sự tiếp tay của các ông Trần 

Văn Tưởng, Nguyễn Năng Sỹ và một số những Cursillistas tham dự các khóa Cursillo sau này. 

Các vị Chủ tịch cùng các vai trò then chốt khác trong những Ban Chấp Hành Cộng đoàn kế tiếp cũng đều 

xuất thân từ các khóa tĩnh huấn Cursillo, như các ông Nguyễn Xuân Hân, Vũ Minh, Lê Trọng Đức, Nguyễn Vỹ 

Hùng, Triệu Ngọc Toàn, Nguyễn Công Trí v.v… 

Trên bình diện Cộng Đồng, nhiều anh chị em Cursillistas xuất thân từ Cộng đoàn Saddleback đã lần lượt giữ 

nhiều chức vụ quan trọng trong Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam trong Giáo phận. Ông Nguyễn Văn Nhuệ là 

một trong những người nắm giữ vai trò Chủ tịch Phong Trào thuở sơ khai. Các ông Lê Duy Thuấn, Trần Văn 

Tưởng, Phan Công Toàn, Phan Thu Nguyệt, Nguyễn Công Trí… và cá nhân người viết cũng một thời được tín 

nhiệm vào Ban Điều Hành trung ương cũng như đảm nhiệm những vị trí then chốt trong các khóa tĩnh huấn hàng 

năm của PT trên đồi Marywood. Một cách cụ thể, sau khi hết nhiệm kỳ chủ tịch Cộng đoàn địa phương, các ông 

Lê Duy Thuấn, Nguyễn Xuân Hân cũng một thời được tín nhiệm vào vị trí Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng 

Công Giáo Việt Nam cấp giáo phận. Ngoài ra, người ta cũng chưa quên rằng ông Lê Duy Thuấn và một số thành 

viên trong Cộng đoàn Saddleback từng được trao phó những trách vụ quan trọng trong việc tổ chức những buổi 

tĩnh tâm, hội thảo và thực hiện những tài liệu quan trọng cho Cộng Đồng trong ba năm (từ 1998 đến 2000) chuẩn 

bị đón mừng Thiên niên thứ ba, dưới thời đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. 

Một yếu tố bên lề thứ hai là sự khai sinh hai Phong trào lớn khơi nguồn từ Cộng đoàn Saddleback. Đó là 

Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân và Phong Trào Hồn Nhỏ. Cả hai Phong Trào này đều do ông bà Nguyễn Văn 

Nhuệ, thành viên cốt cán của Cộng đoàn son trẻ này khởi xướng và chỉ mấy năm sau đã lan rộng khắp các tiểu 

bang Hoa Kỳ, nơi quy tụ đông đảo người Công Giáo Việt Nam. Sau đó đã lan tràn qua Âu châu và Úc châu. Trên 

phương diện phát triển Cộng đoàn nhà, một mặt những cán bộ của các Phong Trào này đã cung cấp thêm nhân sự 

cho việc hình thành các đơn vị Đạo Binh Đức Mẹ, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Chi hội 

Thừa Tác viên Thánh Thể, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thế, với con số Huynh Trưởng, các Giảng viên Giáo Lý, Giảng 

viên các lớp Việt ngữ, Ca đoàn v.v.. mỗi ngày một thêm đông đảo và khởi sắc. Mặt khác nó cũng là nhân tố biến 

thành chất men củng cố nền tảng gia đình đồng thời hun đúc lòng nhiệt thành, đạo đức của giáo dân trong Cộng 

đoàn. 

 

III.- Giai đoạn phát triển – Mục tử và giáo dân 

Chỉ sau một năm thử nghiệm với Ban Chấp Hành lâm thời, tiếp đến trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (1984-1988), 

ông Lê Duy Thuấn và các cộng sự viên của ông đã được tuyệt đại đa số bà con giáo dân trong Cộng đoàn tín 

nhiệm. Nhờ tài năng, thiện chí và lòng đạo đức, ông đưa các cơ cấu sinh hoạt trong Cộng đoàn vào giai đoạn ổn 

định về mặt tổ chức với con số đoàn viên gia nhập các ban ngành và các tổ chức CG Tiến Hành ngày một nâng cao 

và cả hai mặt phẩm và lượng, tạo đà thuận lợi cho việc phát triển Cộng đoàn trong những nhiệm kỳ kế tiếp. Đó là 

các Ban Chấp Hành dưới sự lèo lái của các ông Nguyễn Xuân Hân, Đỗ Thế Giới, Vũ Minh, Lê Trọng Đức, 

Nguyễn Vỹ Hùng, Triệu Ngọc Toàn, Nguyễn Công Trí, Vũ Khắc Nghiêm tới đương kim Ban Chấp Hành dưới sự 

chỉ đạo của ông chủ tịch Kiều Công Thắng hiện nay vào đúng thời điểm Cộng đoàn bước qua năm thứ 30.  

Nhìn về phương diện tuổi tác, người ta nhận thấy con số những thành phần trẻ tham gia vào việc điều hành 

các cơ cấu trong Cộng đoàn càng ngày càng đông vui, đáp ứng được những đòi hỏi về kiến thức cập nhật, trước 
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những bước đi bảy dặm trong lãnh vực tin học ngày nay. Chỉ cần theo dõi sự thay đổi theo chiều hướng thuận 

khiến cho ngày một thăng tiến về mặt nội dung, cách thức layout, trình bày trên mỗi tờ đặc san Tin Yêu phát hành 

hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt những tờ Kỷ Yếu đánh dấu những chặng thời gian 10, 15, 20, 25 năm 

sinh nhật CĐ là khách bàng quan sẽ nhận ra bóng dáng sự có mặt những bàn tay, khối óc, trái tim của những người 

trẻ trong đó. 

Cùng lúc, con số các bà, các cô tích cực, năng động tham gia vào các sinh hoạt Cộng đoàn, kể cả trong phạm 

vi Cộng Đồng, cũng ngày một thêm đông đảo. Điều này đã biểu hiện rõ ràng qua dịp tổ chức những buổi liên hoan 

đầu năm Âm lịch hoặc những dịp mừng Bổn Mạng Cộng đoàn. Nói tới những buổi liên hoan vui nhộn này, chúng 

ta không thể không nói tới tiếng hát ngày càng điêu luyện của Ban Hợp Ca Ngàn Sao dưới sự điều khiển của ca 

trưởng Quang Anh và những thập niên sau này được tiếp nối bởi ca trưởng Trần Yêm Thông. Riêng những buổi 

trình diễn văn nghệ Tết Nguyên Đán tại Hội trường giáo xứ, tại nhà hàng hoặc nỗ lực thực hiện những hoạt cảnh 

trong nhà thờ vào dịp Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh cũng khiến người ta nhớ tới công lao và sáng kiến của rất nhiều 

anh chị em, trong đó có anh Thái Trí Minh và đông đảo người trẻ yêu văn nghệ trong Cộng đoàn Saddleback. 

Ngoài cha già Trần Đức Tiến, vị ân nhân của gia đình những giáo dân tiên khởi tới định cư ở miền cực nam 

Giáo phận Orange, sau khi Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được chính thức thành lập, lần lượt các cha Vũ 

Tuấn Tú, Đỗ Thanh Hà, Trần Phúc Long, Chu Vinh Quang, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Trung 

Tuấn, Trịnh Ngọc Danh, Trịnh Minh Thái, Mai Khải Hoàn đã kế tiếp đáo nhậm vai trò Linh mục Quản nhiệm. Một 

điểm son được dư luận trong ngoài ghi nhận, đó là mối liên hệ, giao hảo giữa các LM Quản nhiệm CĐ Saddleback 

với các Cha Sở Giáo xứ Saint Nicholas, nhất là với giáo dân VN qua các Ban Chấp Hành và các đoàn thể CG Tiến 

Hành từ khi được thành lập đến nay, lúc nào cũng tỏ ra trong ấm ngoài êm trong một bầu không khí an hòa, thuận 

thảo. Đây là một trong những đặc điểm của Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nếu phóng rộng tầm quan sát để 

học hỏi nơi các cộng đoàn bạn trong Cộng Đồng CGVN Giáo phận Orange. 

Chỉ cần đọc lại những ghi nhận khách quan và chân thành của các vị cựu chủ tịch Cộng đoàn trong những 

bản đúc kết được đăng trên Kỷ Yếu Ngân Khánh CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1983-2008), người ta sẽ nhận ra 

điều này. 

Dù là Linh mục, Tu sĩ nhưng đã mang thân phận yếu đuối con người thì vẫn không tránh khỏi có những 

nhược điểm hay khuyết điểm. Do đó, trong thực tế công việc, cho dẩu là công việc đạo đức đã có những đụng 

chạm giữa chủ chiên và đoàn chiên, cụ thể là giữa những anh chị em trong Ban Chấp Hành CĐ hoặc các tổ chức 

CG Tiến Hành với Lm Quản nhiệm, dẫn tới những mâu thuẫn gây trở ngại cho việc chung. Mà thói thường “tiếng 

lành đồn xa” trong khi “tiếng dữ” càng “đồn xa hơn”, huống chi từ miền cực bắc tới miền cực nam của CĐCGVN 

Giáo phận Orange cũng không quá 50 dậm Anh thì chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay” là chuyện đương 

nhiên. 

Khi một Lm được bài sai thuyên chuyển tới nhiệm sở mới, ngay lập tức giáo dân nơi cha sắp tới bắt đầu 

chuyền tai nhau về tài năng, đức độ và cung cách ứng xử với giáo dân của tân Lm Quản nhiệm qua những gì họ 

nghe được từ những CĐ các ngài đã đi qua. Xét một cách công bằng và khách quan, điều này không có gì đáng 

trách, nếu không có chuyện đề cao hoặc phê bình, bôi bác vô căn cứ. Nhìn lại quá trình 30 năm xây dựng và phát 

triển CĐ Saddlback, với trên 10 lần thay đổi Lm Quản nhiệm, cũng không có luật trừ. Điều đáng nói là giữa tập thể 

giáo dân nơi đây, -cách riêng các thành phần trong Ban Chấp Hành và các tổ chức, đoàn thể CG Tiến hành- và hầu 

hết các cha Quản nhiệm đã có một sự cảm thông và gắn bó với nhau một cách thật nhịp nhàng trong tình liên đới, 

yêu thương đặc biệt, kể cả với những vị từng được dư luận ở những CĐ cũ phàn nàn, ta thán là khó tính, là quả 

đoán hoặc xem thường ý kiến của đại diện giáo dân. 

Trong bài viết đăng trên tờ Kỷ Yếu đánh dấu Ngân Khánh CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ấn hành năm 2008, 

anh nguyên chủ tịch hai nhiệm kỳ 1996/2000 Lê Trọng Đức đã nhắc lại tâm trạng âu lo của người tiền nhiệm khi 

nhắc tới tính tình khó khăn, nghiêm khắc của Lm tân Quản nhiệm Nguyễn Thanh Sơn qua những lời đồn của giáo 

dân hai CĐ trước. Ông lo ngại không biết có ai dám gồng mình lãnh chức Chủ tịch Ban Chấp Hành thay ông dưới 

quyền cha Sơn! 

Vào lúc Hội Đồng Mục Vụ chia sẻ mối ưu tư của Chủ tịch mãn nhiệm Vũ Minh trong khi bàn đến việc tìm 

người đảm nhận vai trò điều khiển Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới, ông Lê Trọng Đức buột miệng nói: “Việc gì 

phải lo, hãy để Chúa lo”. Ông cho hay không ngờ câu nói của ông khiến HĐMV dồn phiếu tín nhiệm ông, để rồi 

sau đó mọi chuyện, nhờ ơn Chúa, đều diễn ra suông sẻ. Mối giao hảo giữa ông với tư cách tân Chủ tịch Ban Chấp 
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Hành CĐ với cha Sơn trở nên khắng khít đến nỗi lại có tin đồn ông là người thân của Lm tân Quản nhiệm. Ông 

viết: 

“Quả là một cơ hội tốt cho tôi được sống gần cha Quản nhiệm Nguyễn Thanh Sơn, học được tâm tình phó 

thác và trông cậy nơi ngài và giúp tôi tìm được sự bình an khi phải đối diện với những âu lo, vất vả trong khi chu 

toàn công tác. Và tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc với cha…” 

Cũng trên Kỷ Yếu mừng Ngân Khánh năm ấy, cựu Chủ tịch Nguyễn Vỹ Hùng viết một bài dài, trong đó ông 

điểm qua hầu hết các Lm từng làm việc với CĐ Saddleback. Đề cập trường hợp cha Sơn, ông viết: 

“Bốn năm nối tiếp (1996-2000) cha Nguyễn Thanh Sơn đã để lại trong tâm tư đoàn chiên của Chúa những 

kiến thức sâu sắc về Phúc Âm, cánh cửa của mỗi tâm hồn được cha mở cho để hân hoan đón nhận Lời Chúa, đặc 

biệt trong ba năm chuẩn bị đón mừng Năm Đại Thánh 2000. 

„Non xanh‟,„Yên ngựa‟ hữu tình, 

Đàn chiên, Mục tử trung trinh sớm chiều‟” 

(Chú thích của ông NVH: non xanh: Thanh Sơn và Yên ngựa: Saddleback) 

Qua nhận định của hai anh cựu Chủ tịch Đức và Hùng, cho người ta thấy trong khi làm việc Chúa –dù với bất 

cứ ai, kể cả với Lm- điều cần thiết là đừng bao giờ quan tâm tới những lời đồn đại về người mình sẽ cộng tác, cũng 

đừng bao giờ để cho thành kiến chi phối tình cảm và nhận định của riêng mình trong khi làm việc với các ngài. 

Trái lại hãy đến với nhau bằng tất cả tâm tình mến Chúa, yêu người với tấm lòng cậy trông, phó thác như ông Đức 

tâm sự, thì nọi chuyện dù khó khăn, trở ngại đến đâu cũng sẽ vượt qua. 

Nói về kiến thức quảng bác của cha Nguyễn Thanh Sơn, cá nhân tôi cũng học được nơi ngài nhiều bài học 

quý giá xuyên qua những bài giảng sâu sắc trong Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần. Nhờ cha tôi đã có thêm chứng 

liệu để đưa vào một vài bài viết trong tâm bút Bên Vực Tử Sinh ấn hành năm 1998. Khi tác phẩm này được Tin 

Vui ấn hành năm 1998, cha đã viết mấy lời nhận định in ngoài bìa. Cũng nhờ cha, tôi có được những tài liệu gốc 

của người Mỹ khi viết tập Chỉ Nam dùng cho các Thừa Tác Viên Thánh Thể thời gian tôi được giao phó vai trò 

Hội Trưởng Hội Thừa Tác Viên Thánh Thể Cộng Đồng. 

Không phải chỉ riêng trường hợp cha Nguyễn Thanh Sơn, ngay với hai cha Tuấn     (Phạm Quốc Tuấn và 

Nguyễn Trung Tuấn), bất chấp những dư luận tiêu cực trước đó từ các CĐ tiên nhiệm của các ngài, khi hai cha 

Phạm Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Tuấn về nhận vai trò Quản nhiệm ở Saddleback, mọi chuyện đều trở nên 

suông sẻ, mối giao tình giữa giáo sĩ và giáo dân luôn êm chèo mát mái, không chỉ trong thời gian làm việc mà cả 

sau khi hai cha đã được chuyển đi các CĐ khác. 

 

IV.- Những viên đá lót đường 

Không phải ngẫu nhiên mà từ một tập thể giáo dân xa lạ, sống xa cách, rải rác trên một địa bàn rộng lớn kéo 

dài từ Irvine xuống tận vùng cực nam San Clemente, chúng ta có được một Cộng đoàn nên hình nên vóc như ngày 

nay. Nó được làm nên bằng lời cầu nguyện và bằng công lao huyết hãn của biết bao nhiêu người, còn sống cũng 

như đã ra đi. Họ là những khuôn mặt nổi, từng được đề cử vào những vai trò quan trọng không những trong Cộng 

đoàn mà cả trong phạm vi Giáo phận. Và họ cũng bao gồm những bậc trưởng lão gương mẫu, đạo đức, sống âm 

thầm, khuất lấp, đã ngày đêm cầu nguyện kéo Ơn Chúa đổ xuống cho những nỗ lực xây dựng, phát triển CĐ trong 

suốt chiều dài ba thập niên qua. Họ xứng đáng là những viên đá tảng xây nền cho lớp người đi sau. 

Đối với những vị còn tại thế, dù biết rất rõ những đóng góp lớn lao của quý vị nhưng chúng tôi không dám 

nêu rõ danh tính, thành tích vì sợ xâm phạm tới lòng khiêm tốn của cá nhân mỗi người. Riêng những khuôn mặt 

thuộc đủ mọi thành phần không phân biệt phái tính tuổi tác đã được Chúa gọi về cùng Người, vì giới hạn của bài 

viết, chúng tôi cũng sẽ chỉ nêu lên ba tên tuổi tiêu biểu sau đây: 

* Bà Anna Lê Thị Phúc: Một mẫu gương khiêm nhu, nhiệt thành, năng động trong tất cả những sinh hoạt 

của Cộng đoàn cũng như Cộng đồng. Bà là một trong bốn sáng lập viên tổ chức Đạo Binh Đức Mẹ trong CĐ nhà. 

Sự hy sinh thì giờ, lòng bác ái vô biên và những đóng góp âm thầm nhưng to lớn của bà trong tác vụ truyền giáo đã 

trở thành biểu tượng sáng ngời cho mọi tín hữu noi theo. 

Vào những năm cuối đời, với tuổi 70, 80 bà vẫn hăng say sinh hoạt trong Legio, trong Phong Trào Cursillo, 

nhất là trong những buổi thăm viếng bệnh nhân trong nhà dưỡng lão, các thiếu niên phạm pháp trong nhà giam, 

tham dự những buổi cầu nguyện của phong trào phò sự sống, bảo vệ thai nhi. Với phương tiện chuyên chở công 
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cộng là hệ thống xe buýt, tuồng như bà có mặt khắp nơi, từ Quận Cam tới Los Angeles. Ngày bà giã từ dương thế, 

dù tin chắc linh hồn Anna đã được về hưởng nhan thánh Chúa, mọi người vẫn không khỏi ngậm ngùi nuối tiếc. 

* Ông Gioan Trần Văn Pháp: Cùng với bà Lê Thị Phúc và hai khuôn mặt trưởng thượng còn đang hiện 

diện giữa chúng ta là các ông Đỗ Thế Giới, Nguyễn Văn Lê, ông Gioan là những người đặt nền móng cho tổ chức 

Đạo Binh Đức Mẹ trong CĐ nhà. Như đã có dịp nói tới ở trên, với tư cách một Cursillista kỳ cựu trong PT Học 

Hội Kitô Hữu khi còn trong nước, ông là một trong những người thúc đẩy cho sự hình thành Phong Trào ngành 

Việt Nam tại Giáo phận từ những năm đầu thập niên 80, cung cấp những cán bộ nòng cốt cho việc thành lập CĐ 

vào năm 1983. 

Điều đáng nói hơn hết ở ông Gioan là đời sống cầu nguyện thâm sâu của ông, nhất là khoảng ngót 10 năm 

cuối đời khi sự đi đứng của ông bắt đầu có vấn đề. Tôi không bao giờ quên được những Tuần Thánh trong nhiều 

năm trước, ngay tại tư gia của ông, chúng tôi gồm hai ông Đỗ Thế Giới, Nguyễn Văn Lê và cá nhân tôi đã được 

ông mời tới để cùng cầu nguyện, chia sẻ Kinh Thánh, suy gẫm mầu nhiệm Chúa chịu chết và Phục sinh và nhân 

đấy trao đổi những suy tư về tình hình Hội Thánh, cách riêng trong Giáo hội quê nhà và gần gũi hơn là trong phạm 

vi Giáo phận Orange. Sau những buổi sinh hoạt trong không khí đạo đức thánh thiện ấy, chính ông Gioan là người 

đã gợi ý và thúc đẩy tôi thảo một tâm thư với chữ ký của mấy chục khuôn mặt tiêu biểu trong Cộng Đồng gửi Lm 

Giám Đốc Trung Tâm CGVN Giáo phận Orange nêu lên một số những vấn nạn cần được quan tâm liên quan tới 

đời sống giáo sĩ khi ấy. Ngày ông qua đời cũng đã để lại trong lòng những người ở lại nhiều tiếc thương, luyến 

nhớ, dù biết chắc ông đã được hưởng hạnh phúc trường sinh trên Nước Trời. 

Ông Đa Minh Lê Duy Thuấn: Khác với hai nhân vật kể trên, ông Đa Minh là một người ở lứa tuổi được coi 

là còn trẻ vào cuối thập niên 70 và là một khuôn mặt nổi của Cộng đoàn Đức Mẹ HCG. Dù bận với công việc mưu 

sinh hàng ngày, ông vẫn hăng say cùng bạn bè đồng trang lứa đóng góp công sức vào công cuộc vận động thành 

lập và phát triển Cộng đoàn. Ông đã khuyến khích con cháu trong gia đình tham gia hầu hết những sinh hoạt phụng 

vụ trong các Thánh Lễ Chúa nhật hàng tuần cũng như những dịp lễ Giáng Sinh, Phục Sinh trong năm. Ông tích cực 

đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện Giáo lý viên và các buổi Hội thảo suốt ba năm chuẩn bị Năm Thánh 2000 

trong Cộng đoàn cũng như trong phạm vi Giáo phận. 

Cũng khác với não trạng của nhiều người tín hữu thường né tránh dây mình vào chính trị, trong khi tích cực 

làm tông đồ cho Chúa ông không quên dấn thân, sát cánh cũng đồng bào thuộc mọi tôn giáo tham gia tranh đấu 

cho tự do, dân chủ và nhân quyền, nhân phẩm Việt Nam. Ông qua đời vào những năm đầu tuổi 60, đã để lại cho 

thân nhân và bạn bè ông nhiều tiếc nhớ.  

Buổi canh thức giữa lòng Giáo đường Saint Nicholas đêm ấy, cùng với thân nhân, gia đình ông, mọi người đã 

ngậm ngùi kể lại những đóng góp lớn lao của ông cho Giáo hội cũng như xã hội. Riêng với người viết, cho đến 

hôm nay, -hơn 15 năm sau-, tôi vẫn chưa quên ánh mắt rưng rưng đầy cảm mến của ông Đa Minh nhìn tôi sau 

Thánh Lễ Chúa Nhật 11/01/1998 khi nhận bản thảo cuốn tâm bút Bên Vực Tử Sinh của tôi. Ôm tập sách vào ngực, 

ông đăm đăm nhìn tôi, nói nhỏ: “Bên Vực Tử Sinh. Chưa biết anh viết những gì trong đó, nhưng qua tiêu đề tác 

phẩm tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ích nhiều cho tôi trong những tháng ngày bệnh hoạn. Xin cám ơn anh, tôi sẽ khởi 

đọc ngay tối hôm nay”. Tôi không ngờ câu nói thân thương của người bạn đồng đạo, đồng tâm, đồng chí hôm ấy 

lại là câu nói cuối cùng với tôi. Bởi vì chỉ vỏn vẹn 20  ngày sau, ông bị đột quỵ và sau khi nhập viện mấy hôm, ông 

được Chúa gọi về cùng Người.  

Để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ ấy, khi ấn hành tập sách, tôi đã dành trọn hai trang đầu, để “Viết Cho Một 

Người Bạn Vừa Nằm Xuống”. 

 

Đúng như Lời Chúa Giêsu hơn hai ngàn năm trước: “Hạt lúa có chết đi thì mới trổ sinh nhiều bông trái”. 

Cùng với biết bao tín hữu khác, Anna, Gioan và Đa Minh đã nằm xuống để trở thành những viên đá tảng dẫn vào 

tương lai của Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cho hôm qua, hôm nay và ngày mai. 

 

Laguna Niguel một đêm chớm hạ 2013 

 
  


