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ôi còn nhớ năm 73/74 thời còn sống ở VN 
tôi được tham gia hội Đức Mẹ Vô Nhiễm 
trong lúc đang học những năm cuối của 

thời trung học, nhưng tiếc thay mới được khoảng vài 
năm thì mọi sinh hoạt thời bấy giờ bị kết thúc và mọi 
người tản mát ở nhiều phương trời khác nhau. Tôi 
may mắn đã được đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, 
trong lòng vẫn luôn nhớ đến các anh chị em bạn học 
cũng như các người bạn tinh thần của những năm về 
trước. 
 
 Sau ít năm sống trên đất nước xa lạ, tôi lập gia 
đình và được bốn người con, đời sống bấy giờ quá là 
bận rộn, tất cả thời gian quanh quẩn những việc lớn 
nhỏ đều là công việc dành cho gia đình mà thôi. 
 
 Rồi thời gian trôi qua tới khi các con khôn lớn, 
chúng đủ lông đủ cánh bay đi tìm cho mình đời sống 
riêng là điều mà tôi hằng trông chờ và mong ước khi 
nuôi con, nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng lại 
cảm thấy trống vắng khi không còn được nghe những 
tiếng ồn ào của chúng và khung cảnh cả nhà xum họp 
thường xuyên trong những bữa cơm tối. Từ đó tôi 
tự nghĩ rằng chắc mình phải tìm việc gì đó hữu ích 
hơn để thay vào những thời gian rảnh rỗi còn lại trong 
đời sống. 
 
 May mắn thay vào một ngày đẹp trời, người 
chị tôi rủ đi theo chị đến buổi họp CBMCG trong 
cộng đoàn ĐMHCG. Mới đầu nghe vậy tôi thấy vui 
lắm tuy nhiên trong lòng cũng hơi lo lắng không biết 
là mình có hội đủ điều kiện hay không, lúc đó tôi cảm 
thấy mình giống như một người đang đi xin việc mới 
vậy, vì nghĩ rằng mình chưa sống đạo tốt đủ để được 
gia nhập hội. Tôi cũng nghĩ như nhiều người khác 
là HCBMCG chỉ dành cho những người cao niên, 
ngoan đạo luôn nhiệt tâm sốt sắng đọc kinh cầu 
nguyện và hy sinh trong các công việc bác ái. Trong 
buổi họp đầu tiên tôi được gặp các chị trong hội tôi 
thấy các chị rất là vui vẻ chào đón tôi với nụ cười thật 
thân thiện.  
 
 Sau tối hôm đó khi ra về tôi thấy lòng thật vui 
vì những gì tôi lo lắng đã không còn nữa. Những buổi 

họp kế tiếp tôi được biết nhiều chị đã ở trong hội rất 
lâu, có những chị gia nhập khi hội mới thành lập từ 
năm 1988 cho đến nay đã là 30 năm. Chu choa ôi các 
chị này kinh nghiệm đầy mình, có bất cứ thắc mắc gì 
nhờ các chị giải đáp và giúp đỡ là xong ngay. Tôi quý 
mến các chị như người chị ruột của tôi còn ở VN vậy. 
Tôi cũng rất ngưỡng mộ nhiều chị có con nhỏ cũng cố 
gắng sắp xếp để gia nhập hội và cộng tác rất sốt sắng. 
 
 Tôi cứ tiếc nuối và tự hỏi sao mình lại không 
đến với hội sớm hơn. Nhưng thôi "trễ còn hơn 
không." 
 
 Mỗi tháng ngoại trừ khi vắng nhà, tôi hằng 
trông đợi đến tối thứ Hai của tuần lễ thứ ba sẽ được đi 
họp để nghe bài Phúc Âm và những chia sẻ việc đạo 
cũng như việc đời của các chị về cuộc sống hằng ngày 
trong vai trò làm vợ, làm mẹ, ngay cả phần phân chia 
công tác về việc bác ái cho những ngày sắp tới cũng 
rất là thú vị. Đặc biệt buổi họp nào có cha quản nhiệm 
đến chia sẻ bài Phúc Âm thì tối hôm đó thêm phần 
long trọng và mọi người được học hỏi sâu xa hơn nữa. 
Sau khi họp xong thường kết thúc bằng một bữa ăn 
thân mật "có thực mới vực được đạo." Trong lúc ăn 
tối các chị em lại được dịp hàn huyên tâm sự những 
chuyện trong cũng như ngoài lề.  
 
 Được biết hội chia thành bốn nhóm nhỏ, cứ 
mỗi ba tháng mỗi nhóm phụ trách buổi họp từ xướng 
kinh, đọc Phúc Âm, chia sẻ và ẩm thực. Nói tới nấu ăn 
phần thực đơn lúc nào cũng rất là dồi dào và phong 
phú. Các chị đều là các bà nội trợ thật đảm đang, 
không bao giờ quản ngại mặc dầu nhiều chị còn đi 
làm, về tới nhà là lo nấu nướng chuẩn bị bữa cơm cho 
gia đình để kịp đi họp lúc 7 giờ tối. Vậy mà vẫn khệ 
nệ mang thức ăn cho hội nữa, các chị vất vả nhưng lúc 
nào cũng vui vẻ, nhờ vậy mà các chị vẫn còn nét trẻ 
trung lắm lắm luôn, đúng là người mẹ VN nói chung 
và CBMCG nói riêng. 
 
 Tôi cũng hãnh diện khi được đóng góp trong 
cuộc gây quỹ của hội hai lần trong một năm. Một là 
vào dịp Tết, hội cung cấp bánh chưng, giò chả, dưa 
món, ruốc, bánh, mứt cho cộng đoàn và những khách 
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hàng thân quen. Mỗi lần như vậy các chị đon đả lo 
mua bánh những ngày trước về ăn thử xem chỗ nào 
vừa ngon mà giá cả phải chăng thì mới đặt hàng đem 
về bán, thương cho các chị phải lo chuyên chở những 
tấm bánh chưng, những lọ dưa món khá nặng nề. 
 
 Lần gây quỹ thứ nhì là thứ Bảy của đầu tháng 
5 hội có gian hàng với các món ăn VN tại hội chợ của 
trường đại học Soka thuộc thành phố Aliso Viejo. 
Tuần lễ trước ngày bán hàng, hầu hết các chị đóng 
góp công sức vì tất cả các món đều tự tay các chị làm, 
nào là chả giò, thịt nướng, cơm chiên, mì xào...  
 
 Buổi sáng tinh sương trước khi hội chợ mở 
cửa, các chị đã có mặt, mỗi người một tay để dàn 
dựng gian hàng cho đẹp mắt và chuẩn bị các món ăn 
sẽ được nấu nướng tại chỗ như một nhà hàng chuyên 
nghiệp vậy. Tất cả ai cũng sốt sắng, làm không biết 
mệt mặc dầu dưới cái nóng hơn 90 độ trong ngày hội 
chợ vừa qua. 
 
 Những buổi gây quỹ này số tiền thu được hội 
đóng góp vào nhiều việc bác ái khác nhau cho VN 
cũng như ở ngay trên xứ sở quê hương thứ hai này. 
 
 Vào tháng 8 mỗi năm, tất cả HCBMCG mừng 
lễ quan thầy thánh Monica. Giáo phận ở quận Cam tổ 
chức tĩnh tâm và thánh lễ vào Chủ Nhật (gần ngày 
27/8), chương trình từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều 
tại TTCG. Năm vừa qua số hội viên tham dự trên dưới 
500 người gồm 14 chi hội. Trong Thánh Lễ có phần 
tuyên hứa của các hội viên mới, cũng như mỗi hai 
năm Ban Trị Sự của trung ương và các chi hội (nhiệm 
kỳ là hai năm) cũng tuyên hứa để lãnh nhận chức vụ 
mới. 
 
 Tháng 10 là tháng Mân Côi. Năm đầu khi tôi 
vào hội các chị đề nghị mỗi hội viên sẽ đọc kinh kết 
nối hằng ngày, nghĩa là, mỗi chị chọn đọc một chục 
kinh trong các sự Vui, Thương, Mừng và Sáng. Nhờ 
vậy từ năm đó việc đọc kinh đã giúp tôi thành thói 
quen và tiếp tục lần chuỗi Mân Côi chẳng những trong 
tháng 10 mà cả ngày tháng còn lại trong năm nữa. 
 
 Một điểm đặc biệt là vào ngày 28 tháng 10 
năm 2018 cộng đoàn ĐMHCG đã tổ chức ngày kỷ 
niệm 35 năm thành lập cộng đoàn. Trước thánh lễ là 
nghi thức rước kiệu, HCBM luôn được lãnh phần 
trang trí và khiêng kiệu Đức Mẹ. Thật là vinh dự 
thánh lễ năm nay đã do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái 
Thành chủ tế. 

 Tôi nhận thấy HCBM đóng vai trò khá quan 
trọng trong hầu hết những chương trình của cộng đoàn 
tổ chức, như trong việc phục vụ thức ăn cũng như về 
phần văn nghệ các bà mẹ luôn sốt sắng đóng góp 
những tiết mục thật công phu, vai trò nào cũng xuất 
sắc bất kể nam hay nữ, vua chúa hay hoàng hậu, 
người trẻ hay người già, việc gì cũng có thể làm được. 
Đó cũng là nhờ có sự hướng dẫn của chị trưởng Ban 
Văn Nghệ thật nhiều tài, chị luôn hy sinh, hết lòng 
giúp đỡ và chuẩn bị những tiết mục rất đặc biệt cho 
những buổi trình diễn. 
 
 Đối với tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào 
năm qua sau một biến cố khi tôi mất đi người bạn đời 
đã sát cánh với nhau trong hơn 40 năm, lúc đó các chị 
đã thương và an ủi tôi nhiều lắm, nhờ lời cầu nguyện 
của các chị cùng với lòng thương xót của Thiên Chúa 
và Mẹ Maria đã giúp tôi đứng vững để tiếp tục cố 
gắng sống tốt cho tương lai còn lại. 
 
 Tôi còn nhớ ngày được tuyên hứa hơn hai năm 
trước để trở thành hội viên chính thức của HCBMCG, 
tôi thấy trong lòng vui sướng biết bao vì từ đó tôi lại 
may mắn được nhận lãnh bổn phận và trách nhiệm 
Thiên Chúa và Đức Mẹ thông qua HCBM giao phó. 
Tôi tự nhủ lòng mình vì là lính mới nên phải quyết 
tâm cố gắng với khả năng của mình để đem lại kết quả 
tốt đẹp cho hội CBMCG trong cộng đoàn ĐMHCG, 
với sự mong ước mọi người luôn đoàn kết, thương 
yêu và gắn bó trên mọi phương diện để cùng đồng 
hành với nhau trong công việc bác ái cho tròn vai trò 
của một hội viên, nhờ vậy hội sẽ mỗi ngày một vững 
mạnh hơn. 
 
 Tôi cũng rất quý mến tất cả các chị em đã cho 
tôi được cơ hội sinh hoạt chung dưới một mái ấm gia 
đình, đã thương yêu tôi từ ngày đầu cho đến hôm nay. 
Lúc nào các chị cũng sẵn sàng nâng đỡ và chỉ bảo cho 
tôi để tôi có thể hoàn tất công việc tốt đẹp hơn. 
Nguyện xin Đức Mẹ phù hộ cho các chị thật nhiều sức 
khoẻ để tiếp tục sát cánh bên nhau trong những tháng 
ngày sắp tới. 
 

 



 



 



 


