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HỘI BẢO TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN THIÊN TRIỆU 
                                VIETNAMESE  ASSOCIATION  FOR VOCATIONS 
                Liên lạc hội trưởng Nguyễn Tử Quý 714 531 8540 . 16541 Mt. Cook Circle, Fountain Valley, CA 92708  

 
Buổi Họp Mặt Tu Sinh và Thánh lễ tạ ơn mừng lễ GS – CN ngày 29 tháng 12, 2019 
 
Hội Bảo Trợ Và Phát Triển Ơn Thiên Triệu được Hội Đồng Linh Mục Việt Nam trong 
Giáo Phận Orange thành lập năm 1983 với mục đích vận động người trẻ tìm hiểu về ơn 
thiên triệu và mời gọi họ vào chủng viện hoặc dòng tu để tu học và trở thành Linh Mục và 
Tu Sĩ. Cám ơn Chúa cho đến cuối năm 2017 Hội đã có 132 tân Linh Mục trong đó 32 tân 
Linh Mục  VN bằng 38%  tu cho Giáo Phận Orange và đang phục vụ trong các giáo xứ của 
Giáo Phận Orange. Trong đó có 6 Linh mục VN làm Chánh xứ. Các cha khác là cha phó 
hoặc Cha phó kiêm quản nhiệm cộng đoàn VN.  

Buổi họp mặt Tu Sinh dịp Lễ GS 2019 do Hội Bảo Trợ và Phát Triển Ơn Thiên Triệu tổ 
chức vào dịp GS  là một sinh hoạt hằng năm của Hội, buổi họp mặt năm nay thật đông và 
thật vui, từ 9 giờ sáng  Chị San và Trang thuộc Chi Hội Thánh Linh đã có mặt trên TTCG 
để cùng với Ông Hội Trưởng Nguyễn Tử Quý và Ông Phó HT Lê Hùng Đức chuẩn bị đón 
các Thầy  và ân nhân, hai Chị đem bánh dầy giò và thạch dừa do các chị tự tay làm, 
Cheese Rolls từ Porto và coffee Starbuck, món nào cũng ngon và đặc biệt nên được chiếu 
cố tận tình, hai Chị đã chuẩn bị những món ăn này với tâm tình quý mến dành cho các 
Thầy. 
 
Thầy Phó Tế Nam Đoàn điều khiển Giờ Kinh Sáng rất sốt sắng với những bài Thánh Vịnh 
thật ý nghĩa, mọi người cùng nhau đọc giờ Kinh buổi sáng thật tâm tình, sau phần Kinh 
Sáng các Thầy, các Srs lần lượt  giới thiệu về mình, Dòng tu, năm học, nơi phục vụ  v.v. 
Cha Micae Trần Văn Hải, Tu Đoàn Thừa Sai các Thánh Tông Đồ đang tu học tại 
Conecticut chia sẻ thời gian tu học Cha cũng có chút khó khăn để thích nghi nhưng với sự 
hỗ trợ và cầu nguyện của ân nhân Cha đã và đang cố gắng hoàn tất chương trình tu học để 
trở về  trở về phục vụ tại VN, thật cao quý và ý nghĩa!. Cũng thật bất ngờ và thú vị về sự 
hiện diện của  Linh Mục Hoàng Quang Đức, Tuyên Úy  Quân Đội Không Quân, hiện đang 
phục vụ tại Austin Texas, mọi người rất vui được gặp lại Cha sau nhiều năm, chăm chú 
lắng nghe những chia sẻ thú vị của Cha  về  công việc mục vụ  của một Linh Mục Tuyên 
Úy Quân đội. Cha rất vui được phục vụ cho các quân nhân và gia đình, họ cũng có những 
nhu cầu về tâm linh như những người khác, được thuyên chuyển đến nhiều nơi khác nhau 
cũng là cơ hội tốt để Cha biết được nhiều nơi, Cha luôn cố gắng thích nghi với hoàn cảnh 
của từng nơi mà Cha được thuyên chuyến tới. Qua những chia sẻ của Cha Tuyên Úy 
Michael Khồng, Cha Micae Trần Hải và Cha Hoàng Quang Đức, Sr Phương Loan,các Srs 
Dòng MTG, Thấy Nam và các Thầy mọi người ý thức được rằng các Tu Sinh, Linh Mục  
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và Nữ Tu rất cần đến lời cầu nguyện và hỗ trợ của mọi người. 

 
 
Để hy sinh cầu nguyện cho ơn gọi của Cha Đức và 2 Nữ Tu Dòng MTG con Bà Cố Ngũ 
Toan từ nhiều năm qua đã miệt mài phục vụ qua những công tác tông đồ của Hội Cầu 
Nguyện Don Bosco và Hội Hưu Dưỡng LM VN. Chị Tôn Dung lần đầu tiên đến sinh hoạt 
của Hội rất cảm động và ngưỡng mộ khi được gặp gỡ những khuôn mặt trong sáng của các 
Thầy đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa, vật chất để theo đuổi ơn gọi làm Linh Mục Tu Sĩ 
phục vụ Chúa và Giáo Hội. Gia đình Chị cũng có một Linh Mục nên Chị hiểu và thấy 
được những thăng trầm của cuộc đời Linh Mục, Chị nhắc nhở mọi người đừng quên cầu 
nguyện cho các Ngài.  
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Thánh lễ tạ ơn tại Đền Thánh rất đông, ân nhân ngồi đầy các hàng ghế và hết các ghế rời 
chung quanh nữa, Nhóm Ca Nguyện CĐ Đức Mẹ HCG đã chọn những bài thánh ca GS 
thật tâm tình, thật tuyệt vời để giúp mọi người cảm nhận được những ấm áp của tình Chúa 
và tình người. Các Anh Chị nhóm ca nguyện ĐMHCG không quản ngại đường xa, vất vả 
tập luyện  để hát cho Thánh lễ của Hội mỗi năm rất nhiệt tình, các AC còn hăng hái tham 
dự tiệc mừng mổi năm nữa.. Hôm nay là lễ Kính Thánh Gia Cha Michael nhắc nhở các 
Cha Mẹ trong gia đình  sống gương mẫu làm gương sáng, dậy dỗ con cái thành nhân, 
thành một Kito Hữu tốt lành, vun trồng ơn gọi ngay trong gia đình, mọi người lắng nghe 
và suy niệm trong lòng. 
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Với sự nhiệt tình của các Chi Hội và Ông Bà Cố Quân đã cổ động mời gọi các Ông Bà Cố 
và ân nhân tham dự gần 40 bàn, các Chị Ban Tiếp Đón của Chi Hội Tam Biên phụ trách 
tiếp tânvới những tà áo dài đồng phục tha thướt thật đẹp, niềm nở đón tiếp ân nhân, hướng 
dẫn đến vị trí bàn của họ. Hai Chi Hội có số ân nhân tham dự  đông nhất là Chi Hội Tam 
Biên và ĐMHCG. Chị Đính Chi Hội Westminster đã mời gọi ân nhân và các em con cái 
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của Cha Tuyên và Cha Khởi, với ước nguyện vun trồng chăm sóc cho những Linh Mục và 
Nữ Tu thánh thiện tương lai của Giáo Hội Chúa. 

 
 
Mọi người tham dự cũng rất hài lòng với Chương trình văn nghệ phong phú tại nhà hàng, 
MC/Ca sĩ Hằng Nga, đã cùng với Cha Michael điều khiển chương trình thật nhịp nhàng, 
Ca sĩ Huy Tuấn và Hằng Nga với những bài Thánh ca nhộn nhịp trong tâm tình của mùa 
GS,  đặc biệt hơn với sự góp mặt của Sr Phương Loan, các Srs Dòng Mến Thánh Giá và 
Cha Đức, Cha Michael, chuyện vui và mấy câu vọng cổ của Cha Thái Quốc Bảo lúc nào 
cũng thật ấm áp. Nhờ tài ngoại giao khéo léo của Chị Tôn Dung ca sĩ Sỹ Đan của Trung 
Tâm Asia đã cùng góp tiếng hát cho chương trình, là một nhạc sĩ hòa âm cho Trung Tâm 
Asia với nhiều kiến thức về âm nhạc, tiếng hát của Sỹ Đan thật điêu luyên, thật sôi động, 
cũng thật tâm tình, phong cách trình diễn thật đặc biệt, mọi người ngưỡng mộ và hài lòng 
với phần văn nghệ đặc sắc năm nay. BTC rất cảm động về sự hiện diện của các Srs Dòng 
Mến Thánh Giá mặc dù các Srs nhận được lời mời rất trễ. Từ nhiều năm qua Cô Thảo, chủ 
nhà hàng Mon Cheri luôn ưu ái với tiệc họp mặt của Tu Sinh, nhân viên nhà hàng phục 
vụ tận tình, thức ăn thật ngon miệng và dư đầy với giá thật đặc biệt. 
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Chúng con xin chân thành cám ơn hai Cha Tuyên Úy đã miệt mài đồng hành với chúng 
con trong nhiều năm qua để phục vụ cho Ơn gọi, sự hiện diện của các Thầy đây là dịp để 
các ân nhân được gặp gỡ các Thầy những người mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ và nhớ đến, 
hỗ trợ và cầu nguyện, Cha Micae và Cha Hoàng Quang Đức, Sr Phương Loan đã cho 
chúng con  một bất ngờ thú vị,  cám ơn Sr Phương Loan đã góp tiếng hát cho chương 
trình, Cha Bảo với chuyện vui và câu vọng cổ thật mùi.  Cám ơn những hy sinh thật đáng 
quý của các AC Nhóm Ca Nguyện ĐMHCG, sự nhiệt tình của các Chi Hội, của Ông Bà 
Cố Quân, BTĐ Chi Hội Tam Biên đã nhiệt tình chu đáo trong việc tiếp đón ân nhân. Cám 
ơn ca sĩ MC Hằng Nga, Huy Tuấn đã luôn sẵn sàng khi cần đến, ca sĩ Sỹ Đan và Chị Tôn 
Dung đã giúp cho CT văn nghệ năm nay khởi sắc hơn. Đặc biệt cám ơn sự hiện diện của 
tất cả ân nhân, đặc biệt những đóng góp của một số ân nhân cho phần quà tặng GS cho các 
Thầy, Ông Bà CT Cộng đồng Quyền Vũ, Bs Hoàng Lan, Thầy Vũ Quốc Anh, Sr Nữ 
Trường Việt Ngữ Cộng đoàn Thánh Linh.Cám ơn Cô Thảo và nhà hàng Mon Cheri đã ưu 
ái cho Hội vì lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến các Linh Mục, Nữ Tu và đặc biệt là các 
Thầy, Ông Tân, Ông Tốn, Hội Bùi Chu đã tặng 40 chai rượu vang cho tiệc mừng, thức ăn 
ngon, rượu ngon, cộng thêm những thân tình mà mọi người dành cho nhau tạo nên một  
bữa tiệc thân tình, ấm áp đậm tình Chúa và tình người, cám ơn Chị San và Trang đã không 
quản ngại thức khuya dậy sớm để chăm lo buổi ăn sáng cho các Thầy và ân nhân hằng 
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năm ngày họp mặt GS.   

 
 
Kính chúc Quý Cha, Quý Srs, Quý Thầy, Quý Vị và mọi người năm mới 2010 luôn bình 
an, hạnh phúc trong hồng ân của Chúa, sự hiện diên của Quý Cha, Quý Srs và ân nhân 
luôn là những khích lệ đáng quý cho BĐH Hội và các Thầy đang theo đuổi ơn gọi Linh 
Mục Tu Sĩ, xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong công tác tốt đẹp và đáng quý này. 
Xin Quý Cha, Quý Srs cầu nguyện đặc biệt cho Thầy Phó Tế Đoàn Lĩnh Nam được chuẩn 
bị sẵn sàng để lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục khoảng tháng 7 năm tới nếu ý Chúa muốn. 
Xin Chúa luôn đồng hành với các Thầy, Quý Soeurs, Quý  Linh Mục , Tu sĩ, bảo vệ và dìu 
dẫn các Ngài vượt qua những thăng trầm và thử thách của đời Thánh Hiến để các Ngài 
luôn là những Linh Mục, Tu Sĩ, Nữ Tu thánh thiện, hăng say, nhiệt thành phục vụ Chúa và 
Giáo Hội Người.  
 
Orange 12.30.2019 
Anne  M Nguyễn 
 
 
  


