
ĐỒNG HƯƠNG DỐC MƠ,
ĐỨC LONG và ĐỨC HUY
mừng lễ  MẸ VÔ NHIỄM 

Chúa Nhật 09-12-2018 tại giáo xứ
Blessed Sacrament, giáo phận Orange

Không như những ngày giữa tuần vừa qua,
bầu trời sáng nay trong và hơi se lạnh làm
mọi người gợi nhớ một chút nồng ấm trong
tình đồng hương.
Chúng  tôi  có  mặt  tại  giáo  xứ  Blessed
Sacrament lúc 11:30am đã thấy khá đông bà
con đồng hương Dốc Mơ, Đức Long và Đức
Huy đang gặp nhau chào hỏi thắm thiết sau
một năm xa cách nhớ nhung.
Một  số  bà  con  đến  từ  Canada,  San  Jose,
Riverside, San Diego và vùng phụ cận (quận
Cam) tay bắt  mặt  mừng dẫn nhau vào hội
trường xứ chuẩn bị thánh lễ.
Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng (Lavang Las
Vegas) sẽ là chủ tế với hình ảnh “người Việt
yêu mến Mẹ Maria” qua câu truyện “Mẹ tỵ
nạn – hiện đang ở New Orleans - của bà mẹ 

Việt Nam không mang theo gì ngoài tượng
Mẹ Maria. Mặc dù bà đã bị chết vì ngã khi
chen lên máy bay trốn cọng sản 30-04-1975,
nhưng người con trai  đã ôm tượng Mẹ và
trao cho Cha Trọng khi đến trại tạm cư.

Thánh lễ rất sốt sắng với “ca đoàn Michael” 

Rất đông đồng hương Dốc Mơ, Đức Long
và Đức Huy tham dự thánh lễ kính Mẹ Vô
Nhiễm là qua thày của Hội Ái Hữu DM, ĐL
và ĐH mà sau này vì giáo dân tang nhanh,
đông  nên  có  thêm  xứ  Đức  Long  (trước
1975) và Đức Huy (sau 1975)

Sau thánh lễ, ông Hội Trưởng Lý Văn Quý 



cám ơn Cha chủ tế, quý hội viên ân nhân  và
quý hội viên tham dự.

Quý hội viên cũng không quên đóng góp tài
chính cho hội luôn có “sức sống”

Và những phần quà làm vui buổi họp mặt
cũng như đánh dấu tình than thương của mọi
người.
Chúng tôi cũng có dịp hàn huyên tâm sự với
bạn cũ cũng như gặp lại người quen và họ
hàng sau nhiều năm tháng phiêu bạt nơi xứ
người. 
Bác  Thái,  người  xưa đưa đón học sinh từ
Ninh Phát lên Dốc Mơ để học, vẫn còn tham
dự với mọi người vui vẻ.
Xin  kính  chúc  quý đồng  hương  hiện  diện
hôm nay cũng như quý vị vì cách trở không
có mặt hôm nay.
Hy  vọng  năm  tới  Đồng  Hương  Dốc  Mơ,
Đức Long và Đức Huy chúng ta sẽ gặp nahu
đông hơn, mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm sốt sắng
hơn, vui hơn và chúng ta cầu xin Chúa cho
chúng ta  được mừng lễ  Mẹ Vô Nhiễm tại
Dốc Mơ! Mong lắm thay!
                                      Du Lãng Phương Tử
                             Westminster Dec 09, 2018


