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a năm về trước, ngồi trong xe của một 

chuyên viên địa ốc dẫn đi coi nhà trong 

Laguna Woods Village, chúng tôi thoáng 

nhìn thấy hai nhà thờ trên đại lộ El Toro, nhưng chỉ 

đọc được tên nhà thờ Lutheran vì nhà thờ này không 

có cây cối ở trước cửa. Sau khi coi nhà và tìm hiểu 

thêm về Laguna Woods Village – một cộng đồng 

chung cư kín cổng cao tường rất lớn gồm 12 ngàn 

căn nhà và 18 ngàn cư dân dành cho những người 

tuổi từ 55 trở lên – chúng tôi rất vui mừng được biết 

là nhà thờ đối diện với nhà thờ Lutheran trên đại lộ El 

Toro là một nhà thờ công giáo mang tên St. Nicholas. 

Chúng tôi lại càng vui mừng hơn khi lên 

Internet tìm hiểu về nhà thờ công giáo này thì thấy 

chương trình thánh lễ chủ nhật ở đó lại có thánh lễ 

tiếng Việt vào buổi chiều hàng tuần! Thế là ngày chủ 

nhật đầu tiên sau khi dọn nhà vào Laguna Woods 

Village, chúng tôi đã được tham dự thánh lễ Việt 

Nam tại nhà thờ St. Nicholas. 

Bước chân vào thánh đường, chúng tôi cảm 

thấy thực lạc lõng vì không quen ai cả, nhất là sau 

thánh lễ ra về thấy vài nhóm giáo dân còn đứng lại 

ngoài cửa nhà thờ hàn huyên vui vẻ. Tuy vậy, chúng 

tôi vẫn cám ơn Chúa đã cho được ở gần nhà thờ có 

thánh lễ tiếng Việt. Đây là một điều chúng tôi rất trân 

trọng mặc dù chúng tôi đã du học nhiều năm tại Mỹ 

trước 1975 và thông thạo tiếng Anh. Quả thực, chúng 

tôi luôn cảm thấy thánh lễ qua tiếng mẹ đẻ của mình 

mang đến cho mình nhiều xúc cảm thiêng liêng và 

gần gũi hơn với Chúa. Vì kể từ ngày rửa tội năm 

1990 tại Texas đến khi dọn nhà sang đây năm 2015 

chúng tôi gần như hoàn toàn dự thánh lễ tiếng Việt 

với nhiều đồng hương quen biết tại nhà thờ, chúng tôi 

cảm thấy mình là hai “lính mới” rất cô đơn trong mấy 

thánh lễ đầu tại St. Nicholas!  

Khi chúng tôi ra “trình diện” Cha quản nhiệm 

Mai Khải Hoàn thì thấy Cha thật khả ái và cởi mở khi 

bắt tay chào mừng chúng tôi; chỉ tiếc là lúc đó Ngài 

đang chuẩn bị về hưu. Một thời gian ngắn sau đó đã  
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có vài người ra bắt tay rất thân thiện để “làm quen” 

với chúng tôi khiến chúng tôi cảm động và quyết 

định gia nhập nhà thờ St. Nicholas. Họ giới thiệu 

chúng tôi với anh chủ tịch cùng các anh chị em khác 

trong hội đồng mục vụ; tất cả đều rất thân thiện và 

sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi khi cần thiết. Chúng tôi 

càng cảm thấy thoải mái hơn khi được quen thêm các 

anh chị ngồi gần chúng tôi trong nhà thờ như anh chị 

Mỹ, anh chị Vân, anh chị Hân, anh chị Toàn, anh chị 

Nhuệ, chị Hương và phu quân, và đặc biệt là anh chị 

Kỷ. Các anh chị vui vẻ chào đón và thân tình hỏi 

thăm chúng tôi làm chúng tôi thật ấm lòng và an tâm. 

          Vài tháng sau đó, khi tham dự buổi tĩnh tâm 

lần đầu tiên chúng tôi được anh Chủ tịch Hội Đồng 

Mục Vụ Lân tiếp đón rất niềm nở thân tình vì anh 

biết chúng tôi mới gia nhập giáo xứ. Sự tổ chức buổi 

tĩnh tâm chu đáo hôm ấy đã cho chúng tôi một cảm 

tình tốt đẹp với tất cả các anh chị trong ban tổ chức. 

Anh Lân dịp này cũng chính thức giới thiệu chúng tôi 

với  

 

 

cha quản nhiệm Trương Quyền, một linh mục trẻ tuổi 

rất thân thiện, dễ thương và cởi mở với mọi người. 

 

          Cộng đoàn ĐMHCG tại giáo xứ St. Nicholas 

rất nhỏ so với giáo xứ cũ của chúng tôi bên Texas – 

nơi có hơn một ngàn giáo dân dự thánh lễ 10 giờ sáng 

mỗi chủ nhật. Sự khác biệt này đã khiến chúng tôi 

cảm thấy ấm cúng và gắn bó với cộng đoàn mới này. 

Giờ đây chúng tôi thực vui thấy mình đã trở thành hai 

thành viên của cộng đoàn giáo dân người Việt trong 

giáo xứ. Xin cảm tạ Ơn Trên đã ban cho chúng con 

hồng ân này. 


