
 

Tôi đã được sinh ra trong một gia đình 8 anh chị em, 

sống trong khu vực đường Tự Do & Nguyễn Huệ, Quận 

I Saigon, trung tâm thương mại và các cơ sở lớn của 

người Pháp với những tên quen thuộc trên đường 

Catinat như Cathédrale de Saigon, hotel Majestic, 

Caravelle, Grand, Continental, Patisserie Brodard, Café 

Givral, Passage Eden, Importation Denis Frères, 

Alimentation Thái Thạch, Lacquerie Thành Lễ v.v. 

Cha tôi từ Bắc và Mẹ tôi từ Trung vào Nam từ hồi trẻ, 

không họ hàng nương tựa, không vốn liếng, học được 

nghề may lập nghiệp và mở tiệm tự làm chủ; dĩ nhiên, 

tiệm rất nhỏ và thu nhập khiêm tốn nhất trong khu phố. 

Tuy  

nhiên, chúng tôi đều được nuôi nấng đầy đủ không kém 

gì với những người con gia đình giàu có chung quanh. 

Cha tôi không có đạo. Vì khác tín ngưởng, Mẹ tôi có thể 

đã gặp không ít trở ngại trong gia đình nên hình như hy sinh nhịn nhục và cầu nguyện nhiều để đạt ước nguyện nên các con đều 

được chịu phép Rửa Tội khi mới sinh ra; thứ đến, anh chị em chúng tôi đều được cho học trường tư Công Giáo: 5 trai  trường 

các Frères Taberd, 3 gái trường các Sœurs St. Paul. Hơn nữa, Mẹ tôi cũng được tham gia hoạt động Đạo Binh Đức Mẹ. Sau này, 

Cha tôi đã vào đạo và trở thành hội viên tích cực Don Bosco, vì một điều kiện đưa ra thách đố với Mẹ tôi nếu ba người con: anh, 

chị và tôi đậu được bằng baccalaureat và brevet trong kỳ thi năm đó. Mẹ tôi rất vất vả xoay sở nào vừa nội trợ, vừa may đồ, vừa 

bon chen buôn bán bên ngoài để phụ giúp trang trải chi phí quá cao của gia đình. 

Nhờ giao dịch bên ngoài, Mẹ tôi biết rõ tình hình rối loạn di tản tháng 4/1975, nhất quyết chủ động đốc thúc gia đình phải tìm 

cách ra đi vì tánh mạng của 4 người con trai đang trong quân ngũ. May thay, anh hai tôi, bác sĩ quân y nhảy dù, đã tìm được 

cách đưa gia đình đi một tuần lễ trước. Riêng tôi phục vụ tại Quân Khu IV (Cần thơ) nên Mẹ tôi đã khuyên vợ tôi đem 2 đứa con 

xuống với tôi. Gia đình tôi đã được đi cùng với các nhân viên Tổng Lãnh Sự Mỹ trong chuyến ra đi chót trưa ngày 29. Tôi từ 

chối không đi và ở lại sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần sĩ quan hiện dịch Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đến hôm sau, 10 giờ sáng 

ngày 30, lệnh quân nhân “buông súng bàn giao trong trật tự” đánh dấu tháng tư đen thảm khốc đau thương của đất nước, tôi mới 

tìm đường thoát chạy. Một tháng sau, tôi đã gặp lại gia đình cha mẹ và vợ con tại trại tỵ nạn Ft. Chaffee, Arkansas.  

Đến Mỹ, ngoài việc nhận lãnh quần áo về đạp may mưu sống, Mẹ tôi có thời giờ tiếp tục hoạt động và khuếch trương Curia Đạo 

Binh Đức Mẹ Legio Mariӕ. Phong trào Cursillo đã giúp Mẹ tôi thêm nghị lực và nên một cán bộ tích cực đồng hành phục vụ tha 

nhân. Trong khóa 3-ngày tĩnh tâm Cursillo, một ngẫu nhiên gặp gỡ giữa người lớn tuổi nhất là Mẹ tôi và người trẻ tuổi nhất là cô 

Vũ Mộng Mơ. Sau này, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, chính Cursillista trẻ tuổi này đã đến mỗi ngày cùng cầu 

nguyện, hát kinh Hòa Bình và trao Mình Thánh Chúa cho Mẹ tôi rước nhận. 

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 91 tháng 6/2009, đã chia sẻ phân ưu: 

”Lớn lên tại giáo xứ Tân Định, người thiếu nữ mang tên Anna Phúc đã sớm thấm nhuần tinh thần Bác Ái Công Giáo, tình 

nguyện dấn thân phục vụ những người bất hạnh tại các cô nhi viện, các viện dưỡng lão. Trong những năm chiến tranh bà Anna 

còn tìm tới nhà thương Cộng Hòa tiếp tay các nữ trợ tá, các y công tận tình săn sóc, giúp đỡ các thương bệnh binh như hớt tóc, 

bón cơm, lau rửa vết thương.” 

”Trong suốt hơn ba thập niên định cư tại nam California, Hoa Kỳ, hàng ngày người ta bắt gặp Cụ Bà Anna trên các đường xe 

buýt tại vùng Little Saigon và Los Angeles, lặn lội tới các nhà thương, các viện dưỡng lão, viện cô nhi, những khám đường giam 

giữ thiếu niên phạm pháp, để an ủi, săn sóc, nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho người cô đơn, bất hạnh cần tình thương 

này.”   

Tỵ nạn tại Mỹ, tôi có cơ hội gần Mẹ tôi thường xuyên hơn qua dịch vụ tài xế đưa đón, dần dần tìm thấy một kho tàng quí giá của 

Mẹ dấn thân hoạt động “Mến Chúa - Thương Người”. Tôi tập tễnh hấp thụ gia tài của Mẹ, chuyển đổi cuộc sống cư xử tốt lành, 

thuận hòa, yêu thương, và nguyện xin ơn an lành cho tâm hồn, trong gia đình, đối với xã hội và mọi người. 

Mẹ tôi Bà Anna Lê Thị Phúc, giờ phút cuối cùng, vẫn một lòng trông cậy vào Chúa nắm áo Mẹ Maria, để lại di chúc duy nhất:  

Xin giúp lời cầu nguyện “Giêsu, Maria, Giuse xin thương xót linh hồn Anna”. 

Lê Trọng Đức 


