“Doan Dinh” dinhvietdoan@yahoo.com wrote:
Kính chào tất cả quý vị
Thầy Vũ Hai, ông Chung, anh Hồ và tất cả bà con rất thân mến
Ông Chung bảo: “Gặp gỡ và chia sẻ với mọi người trong diễn đàn kinh5yahoogroups.com
trên mạng, giống như ngày xưa ở quê nhà, lúc rảnh bước qua nhà hàng xóm để đấu láo rông
rài vài ba câu chuyện cho đỡ buồn……”. Nhưng theo tôi thấy tán gẫu kiểu này thì không phải
là trong nhà hàng xóm, mà là đang ngồi ở mố cầu nhà thờ xứ Tân Chu. Hôm nay là 16 âm lịch,
ở trên trời có trăng, dưới nước phía chân cầu cũng có trăng. Ông thầy Hải ngồi một bên, tôi với
anh Hồ ngồi một bên thành cầu. Cả ba ngồi tán phét về sự tích các bà các ông. Lâu lâu có vài
cặp trai gái bước qua cầu, nhưng mà dưới ánh trăng mờ quá, nhìn không rõ mặt con nhà ai.
Thôi kệ thây tụi nhỏ, mình cứ tán gẫu cho vui. Xin mời quý vị nghe em kể về sự tích đàn bà
xem có trúng phóc không.nhé

Sự Tích Đàn Bà
Xưa kia chưa có đàn bà,
Đàn ông thơ thẩn kêu ca than buồn.
Tối ngày cơm chẳng muốn ăn
Ông Trời thấy vậy băn khoăn vô cùng
Thế rồi Ông muốn giúp chàng
Nặn thêm đứa gái bởi sườn A-dong
Khi chàng tỉnh dậy đã xong
Nhìn ngang thấy đứa đang hong tóc thề
Thân nàng nhìn thấy mà mê,
Trắng hơn con nhộng tứ bề nhấp nhô.
Chung quanh quang cảnh lờ mờ,
Ông Trời lên tiếng: "mày ngô ngố tề”!
Đây Êva con bé mày mê,
Từ nay làm bạn ủ ê không còn".
Chàng yêu với cảnh núi non,
Dung giăng dung dẻ bên vườn Thiên thai.
Ngờ đâu con rắn tác quai,
Đưa lời cám dỗ những ai nhẹ lòng.

Đặc San Thức Hoá

Trái kia là trái nghê thường,
Ăn vào đẹp lóe đàn ông mê liền.
Đàn bà muốn đẹp như tiên,
Hái về đưa cả chồng hiền cùng ăn.
chén xong nhìn thấy mình trần,
Bẻ cây giật lá che phần hở hang.
Ông Trời đau đớn vô cùng,
Đang cơn nổi nóng đạp văng xuống trần.
- Từ nay đừng có phàn nàn,
Sanh con đẻ cháu muôn phần đớn đau.
Thiên đàng hạnh phúc an vui,
Mà ngươi lại muốn nghe loài yêu tinh .
Chàng rằng:
- Chúa ơi! con thấy nàng xinh,
Mời con ăn trái sao đành bỏ qua.
Bây giờ liên lụy khổ chưa !
Thôi thì chấp nhận nhưng mà oan con !!!
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"huong phan" <thuyhuong_phan@yahoo.com> worte:
Su Tich Cac Ba
Hôm nay đi làm về mình thấy anh em ngồi ở thành cầu tán dóc, mình cũng ghé vào nghe, đồng thời
cũng phát biểu một tí cho vui .
Phải công nhận thầy Hải, anh Đoan, anh Hồ thơ phú hay quá, nếu mà lại có nhâm nhi nước trà thì còn
hay hơn nữa . Đọc bài thơ "Đất Lành" của anh Chung và hai bài họa lại của anh Hồ cũng hay , đọc đến
bài họa của ông Bảo càng hay hơn. Đang cười thì chú Bảo gọi phôn hỏi thăm: "thơ em làm có hay
không"? Hai anh em im lặng một lúc rồi cùng cười.
Phan Ngoc Mao
Tan Nguyen <diemtan@hotmail. com> wrote:
Các bác này gân thật, dám nói hành nói tỏi đàn bà.
Em thì không bao giờ dám chọc tổ ong, nhưng nhiều khi ấm ức, bèn nhớ câu thơ của Ba Giai - Tú
Xuất mà ư ử...ngâm lên rằng:
Nhớ bu mày xưa:
Răng đen hạt bí, tám gánh bựa cơm
Má phị mảnh bầu, 2 quan tiền thịt
Mày thuôn lá ổi, vú thõng dưa gang
Chưa ra đến chợ thì đã đánh thong hàng nửa gánh quà
Chưa về đến nhà thì đã ... tuôn ra hàng tràng rắm rít.

Coi nàng đẹp thế, nhưng coi chừng như cô đã
Hải bẩu rằng thì là:
Sờ lên trên đầu chấy rụng như sung
Rờ xuống dưới mông sán rơi lả tả

Nguyen V. Tan

Cô này có lẽ đã sửa lại toàn bộ rồi, mà vẫn còn thế đấy!
DVD
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diemtan: ông Adam và bà Eva
Hôm vừa rồi đi lễ Chúa nhật, cha nói về bài đọc I, đoạn kể ông Adam và bà Eva ăn trái cấm:
- Chúa biết tỏng ra rồi, là chính bà Evà nghe lời con rắn mà lại còn xúi ông ăn. Nhưng Chúa đâu có
thèm hỏi đến bà, ngài hỏi ngay anh chàng, cu cậu sợ quá vội vàng đổ thừa:
-Thưa ngài, chính người nữ mà ngài đã đặt bên con bảo con ăn quả cấm.
Thì ra anh chàng sợ vợ mà còn nhát cáy, nàng bảo ăn là ăn, nửa chừng khi Chúa hiện ra là chàng nuốt
không trôi, đến nỗi đàm đàn ông con trai bi giờ mỗi người mang 1 quả táo nơi cần cổ. Để không thì
không sao, nhưng khi diện sơ mi cà vạt thì mỗi khi nuốt nước bọt, nó chạy lên chạy xuống khó chịu
thấy bà.
Thấy chàng chối tội, Chúa bực lắm, phải chi mà chàng ta năn nỉ:
-LẠY NGÀI, CHÚNG CON YẾU ĐUỐI, XIN NGÀI THA TỘI CHO, DÙ RẰNG NÀNG XÚI CON ĂN QUẢ CẤM,
NHƯNG XIN THA CHO NÀNG, PHẠT MỘT MÌNH CON CŨNG ĐƯỢC.

Giá mà sự ấy xảy ra, Chúa lòng lành vô cùng sẽ xí xoá hết, thì đến bây giờ cánh đàn ông chúng ta đâu
có phải làm mướt mồ hôi mới có cái ăn; đàn bà đâu có phải mang nặng đẻ đau.
Khoái nhất là chúng ta vẫn chẳng phải lo đến vấn đề quần áo gì sất, cứ tỉnh bơ ở truồng nồng nỗng mà
thôi.
Lễ xong ra về, vừa lái xe tôi vừa lẩn thẩn "tư duy" như vầy:
-Cha nói vậy thôi, chứ ngày đó ông Adam vội vàng nhận tội thay cho nàng, có khi Chúa lại đâm tức
thêm, có khi chúa lại mắng cho: "Ơ hay cái thằng này, lại nhận tội thế cho vợ à? Thôi được, từ nay hễ
vợ mày sanh, thì mày phải đau đẻ".
Cái vụ đau đẻ thì tôi không lo, lo nhất là khi vợ thằng hàng xóm đẻ, mà mình laị đau bụng mới chết
một cửa tứ.
Cô vợ giận dỗi nói với chồng:
- Chả bù cho thời chúng mình mới yêu nhau... Hồi đó ăn uống gì anh cũng gắp bỏ cho em, nhiều lúc tới
3, 4 miếng lận... Giờ thì ăn ào ào, chẳng gắp cho vợ miếng nào!
- Anh phải tùy thời thế mà hành xử em à!
- Thời thế gì?
- Hồi đó gắp cho em 4, em gắp bỏ lại cho anh 2. Bây giờ gắp bao nhiêu em cũng lủm hết, anh khó xử
lắm!
Diem Tan
Chuyện Đàn Bà
Một ngày kia, đi ngang qua khu người Mỹ trắng giầu có sang trọng, tình cờ Hoàng Hôn nghe được câu
chuyện cãi nhau của hai chị hàng xóm trắng trẻo ngọc ngà. Không biết trước đó họ đã cãi gì với nhau,
nhưng khi vừa tới, tôi chỉ nghe được những câu loáng thoáng trầm bổng giống như những vần thơ. Tôi
xin tạm dịch sau đây:
- Bà sao quá tầm thường,
Cả khi ở trên giường,
Bà cũng kém tôi xa
Vậy mà cứ hênh hoang !

-

Ai bảo cô như thế...,
Phải chồng tôi nói không ???

Hoang Hon
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Nguyễn V. Chung:
Mỗi khi đọc trang web Kinh 5, tôi thường nhớ tới những người thân quen đang ở xa xôi, bây giờ năm hết
Tết đến chắc cũng đang nhớ thương về quê cũ. Tôi "may mắn" ở lại và được hưởng trọn tình quê. Thỉnh
thoảng tham gia vài câu rông rài, cũng chỉ mong sao cùng mọi người gợi lại những kỷ niệm êm đềm thuở
xưa, như về thăm một khu vườn nhỏ, ở đó có những lùm cây mát mẻ của trò chơi trốn tìm; có vệt mảnh
sành vẽ ô ăn quan; mười ô vuông nhảy lò cò; một dấu gọt lõm tròn làm "giăng" để chơi bi; hay vết cày của
trò chơi khăng dễ làm u đầu sứt trán ...
Đâu ai nỡ lòng trách móc, vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ xoá hết dấu vết của những trò chơi con trẻ.
Gần đây, vườn hoa Kinh5 tưng bừng khởi sắc, mỗi người một vẻ mười phân vẹn tám ....(..Mình không
khen mình, lấy ai khen?)
Vậy nay tôi xin đem lên vài câu con cóc, xin mời hải nội chư quân tử xướng hoạ cho vui:
Chung Mốc :
XUÂN VUI CA
Vườn đất Kinh Năm đã nở hoa
Hương thơm lan toả tới mọi nhà
Phượng huệ hồng đào khoe sắc thắm
Mai lan cúc trúc vẻ kiêu sa
Bâng khuâng chiều vàng bông bí rợ
E ấp chờ ai tím hoa cà
Cảnh cũ lối xưa nay đổi khác
Hoà với tình người khúc xuân ca
______________________________

Đinh V Đoan:

HOA
Gái đẹp Kênh Năm lứa tuổi hoa
Việt kiều về thăm đến tận nhà
Phượng Huệ Hồng ra khoe sắc thắm
Mai Lan hoa chuối cũng mượt mà
Nhiều nụ còn nguyên chưa nở nhụy
Đào xuân hường thẫm thật kiêu sa
Con trai bên ấy có còn muốn...
Hay nhường Việt kiều lấy đi xa.
__________________________
Hồ Nguyễn :
ƯỚC MƠ
Đất cát gì đâu chả thấy hoa
Chỉ thấy tuyết rơi trắng mái nhà
Vẫn nhớ quê xưa vùng sông nước
Mong về chốn cũ đất phù sa
Vui với trăng thanh đùa gió mát
Đói ăn cua rốc nấu canh cà*
Rồi góp câu thơ hòa với nhạc
Cùng bao bằng hữu cất lời ca.
* Cà chua (ý nói bún riêu)
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Cûúâi

Áo Trắng Sân Trường

Ngày xưa áo trắng sân trường,
Cùng nhau sánh bước trên đường mến yêu,
Nghiêng nghiêng dáng bước yêu kiều,
Đi vào cửa lớp mang nhiều thẩn thơ.
Con trai ngày đó thật khờ !
Chẳng ai chạy đến ra trò đỡ nâng,
Rồi nhìn ánh mắt ngập ngừng,
Thẹn thùng xõa tóc che vầng trăng thanh.
Bây giờ tóc chẳng còn xanh !
Tiếc cho một thuở học sinh mái trường.
Xuân về lại nhớ quê hương,
Viết lên cho bớt nỗi lòng nhớ thương.

ĐỨC MẸ NGƯỜI BẮC
Trong lớp Giáo lý, sơ hỏi một em:
- Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?
Bé Hà không chần chờ:
- Thưa, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.
Sơ ngạc nhiên:
- Căn cứ vào đâu em trả lời như thế?
Bé Hà mạnh dạn:
- Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với
thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào,
vì tôi không biết đến người Nam".
Sơ lắc đầu chào thua: ???!!!

Gởi lời bay đến muôn phương,
Trong lời cầu chúc mặn nồng đầy vơi.
Trong dịp xuân sắp đến rồi,
Chúc người mau sớm có đời tự do.
Đoan Dinh

ĂN CẮP TRỨNG GÀ CỦA CHA
Tí vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con có ăn cắp trứng gà của cha.
Cha xứ nhỏ nhẹ:
- Chuyện nhỏ, con về mang trứng trả cho
cha thì không mắc tội.
Tí hồi hộp:
- Thưa cha, nhưng con đã... luộc lên ăn mất
rồi.
Cha xứ:
- Ăn rồi hả?... thì mỗi trứng đọc 50 chục
kinh.
Tí trợn mắt: ???!!!....
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20 Năm nhìn lại
Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền
Ðông Hoa Kỳ dã được thành lập
từ năm 1986 do sự đồng thuận
của một số quý vị trưởng thượng
đã sinh ra và đã sống một thời
gian trước khi rời Miền Bắc vào
Miền Nam năm 1954. Một số quý
vị lại phải phải bỏ nước ra đi sang
định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975
cho đến hôm nay. Ðiều may mắn
nhất là mọi người bà con đồng
hương Thức Hóa đã đến Thành
Phố Philadelphia và các vùng lân
cận sinh sống. Ngày Ðaiï Hội đầu
tiên của đồng hương Thức Hóa đã
quy tụ được khoảng 100 hội viên
tham dự. Mọi người hân hoan
tham dự Thánh lễ trọng thể do cha
Giuse Ðinh Công Huỳnh, chủ tế
và cha Ðinh Vương Cần, giảng
thuyết tại Thánh Ðường Giáo xứ
St Ann, Phoenixville. Sau đó, mọi
nguời xuống Hội Trường dự tiệc
thân mật và trao đổi những tâm
tình gắn bó của những người đồng
hương Thức Hóa. Một niềm vui
phấn khởi đã được bộc lộ trên
khuôn mặt mọi người.
Hôm nay, nhìn lại một đoạn
đường đã đi qua. Hội đã trải qua
những lúc vui cũng có, những lúc
buồn cũng có. Nhưng mọi người
đều quyết tâm đi tới. Duy trì một
lối sống. Phát huy một tinh thần.
Ôm ấp một hoài bão để duy trì và
phát huy truyền thống văn hóa
đạo đức của tổ tiên và cha ông,
đặc biệt 27 anh hùng Tử Ðạo Xứ
Thức Hóa đã để lại cho chúng ta.
Hội chúng ta đã trải qua 3 giai
đoạn:
Giai đoạn 1 (1986-1996) .
Theo đề nghị của đa số hội viên,
Ban chấp hành gồm những quý vị
sau đây:
Danh Sách Ban Chấp Hành

Nhiệm Kỳ 1988-1992
Hội Trưởng: Ô Ðinh Viết Sung
Phó Hội Trưởng: Ô Ðinh Kim
Sơn
Tổng Thư Ký: Ô Ðinh Viết Cộng
Thủ Quỹ: Ô Trần Văn Hân
Trưởng Khu Bắc Phila: Ô Ðinh
Ngọc Huỳnh
Trưởng Khu Nam Phila: Ô Ðinh
Viết Chiến
Trưởng Khu Souderton: Ô Ðinh
NgọcThạch
Trưởng Khu Phoenixville: Ô Ðinh
Thanh Hà
Trưởng Khu Upper Darby: Ô
Trần Văn Hân
Trưởng Khu New York: Ô Ðinh
NgọcLễ
Trưởng Khu Virginia : Ô Ðinh
Nguyên Long

tham gia vào các chức vụ trong
Ban Chấp Hành sau đây:

Ðể hội viên có thể theo dõi những
sinh hoạt của Hội, Hội cũng có
Bản tin in khổ nhỏ vào những dịp
Ðại Hội tháng 05 năm 1989 và
năm 1990.
Ngoài ra, Quý vị trong Ban Chấp
Hành đã soạn thảo một Bản Nội
Quy cho Hội gồm Phần mở đầu
và 7 chương. Bản Nội Quy này đã
được ban hành vào ngày 17 tháng
04 năm 1988.

Ðại Diện Các Khu
Philadelphia: Ô Ðinh Văn Cường
Montgomery: Ô Ðinh Ngọc Hùng
Upper Darby: Ô Ðinh Viết Mã
West Chester: Ô Ðinh Viết
Nhung
Virginia : Ô Ðinh Nguyên Long
Ban Cố Vấn:
Ô. Ðinh Viết Sung
Ô. Ðinh Kim Sơn
LM Giuse Ðinh Công Huỳnh

Nhân dịp Ðại Hội kỳ thứ tư, Toàn
thể Ðại Hội đã quyết định xin lưu
nhiệm Ban Chấp Hành thêm một
nhiệm kỳ 4 năm nữa. Nhưng ngày
Ðại Hội kỳ 8, Ông Hội trưởng
Ðinh Viết Sung sau 2 nhiệm kỳ
đã cố gắng không mỏi mệt để làm
cho Hội phát triển vững mạnh
nhưng vì tuổi già sức yếu đã xin
Ðại Hội bầu lại Ban Chấp Hành
mới gồm những người trẻ có dịp
dấn thân phục vụ cho Hội tích cực
hơn.
Giai đoạn 2 (1996-2000)
Ðể tiếp tục duy trì và phát triển
Hội, Ðại Hội Thức Hóa kỳ 9 đã
bầu được Ban Chấp Hành mới với
một số các bạn trẻ quyết dấn thân
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Hội Trưởng: Ô Ðinh Viết Cộng
Phó Hội Trưởng: Ô Ðinh Ngọc
Huỳnh
Phó Ngoại Vụ : Ô. Ðinh Viết Hòa
Thư Ký: Ô Ðinh Thanh Hà
Thủ Quỹ: Ô Trần Văn Hân
Uỷ Viên Phụng vụ: Ô Lâm Ngọc
Thành
Uỷ Viên Thánh ca: Ô Ðinh Kim
Khánh
Uỷ Viên Xã Hội: Ô Ðinh Viết Chiến
Uỷ Viên Tiếp Tân: Ô Ðinh Công
Hòa
Uỷ Viên Trật Tự : Ô Lâm Thanh
Hùng
Uỷ Viên Thanh Niên: Ô Ðinh Thịnh
Ủy Viên Khánh Tiết: Ô Ðinh Viết
Ðàn
Uỷ Viên Văn Nghệ : Ô Ðinh Thanh
Sơn

Trong giai đoạn này, trong tinh
thần tương thân tương trơ, Hội đã
thu góp được $2,060.00 Mỹ Kim
và đã gởi về cho cha Trần Ngọc
Bút để hàn gắn thiếp vàng 3 bức
tòa trên cung thánh nhà thờ Giáo
Xứ Thức Hóa tại miền Bắc, cha
Ðinh Xuân Thu giúp xây nhà thờ
họ đạo Cái Sơn, Giáo Phận Vĩnh
Long và cha Ðinh Viết Cư xin sửa
lại nhà thờ Thánh Gia, Giáo Phận
Nha Trang.
Giai Ðoạn 3 (2001- đến ngày nay)
Hội đang trên đà phát triển, chẳng
may Ông Hội Trưởng Ðinh Viết
Cộng qua đời ngày 12 tháng 08
năm 2000.

Miền Đông Hoa Kỳ

Trước ngày Ðại Hội kỳ 15, Ban
cố vấn đã triệu tập một buổi họp
bất thường để bầu Ban Chấp
Hành mới gồm những người trẻ
hăng say phục vụ sau đây:
Ban Chấp Hành
Hội Trưởng: Ô Ðinh Ngọc Huỳnh
Phó Nội Vụ: Ô Ðinh Viết Mã
Phó Ngoại Vụ : Ô. Ðinh Viết Hòa
Thư Ký: Ô Ðinh Thanh Hà
Thủ Quỹ: Ô Trần Văn Hân
Uỷ Viên:
Phụng vụ: Ô Lâm Ngọc Thành
Thánh ca: Ô Ðinh Kim Khánh
Xã Hội: Ô Ðinh Viết Chiến
Thông Tin, Văn Hóa:
Ô Ðinh Viết Đoan
Ô Ðinh Quang Trung
Ô Nguyễn Văn Hiệp
Thanh Niên: Ô Vũ Khắc Tuấn
Tiếp Tân: Ô Ðinh Viết Ðắc
Khánh Tiết: Ô Ðinh Viết Ðàn
Trật Tự : Ô Lâm Thanh Hùng
Ðại Diện các Khu
Trưởng Khu Bắc Phila: Ô Ðinh
Công Huynh
Trưởng Khu Nam Phila: Ô Ðinh
Viết Chiến
Trưởng Khu Montgomery: Ô
Ðinh Ngọc Hùng
Trưởng Khu West Chester: Ô
Ðinh Viết Nhung
Trưởng Khu Upper Darby: Ô
Nguyễn Viết Bích
Trưởng Khu New York: Ô Ðinh
Quang Thoại
Trưởng Khu Virginia : Ô Ðinh
Học Hải
Trưởng Khu Hampton: Ô. Ðinh
Viết Dũng
Trưởng Khu Ohio: Ô Ðinh Viết
Rưỡng
Linh Hướng:
LM Giuse Ðinh Công Huỳnh
Ban Cố Vấn:
Ô. Ðinh Viết Sung
Ô. Ðinh Kim Sơn
Bà Ðinh Viết Cộng

Cûúâi

Trong giai đoạn này, Hội đã phát
triển đều đặn về mọi lãnh vực đặc
biệt về Thông tin văn hoá : Anh
Ðinh Viết Đoan đã cố gắng hy
sinh nhiều thời giờ đề liên tục ra
đều đặn hàng năm một đặc san từ
năm 2002 cho đến hôm nay, cũng
như về Sinh hoạt thanh niên : Ông
Hội Trưởng cùng với các trưởng
khu đã tổ chức các buổi sinh hoạt
ngoài trời vào mùa hè hàng năm
tại March Creek State Park in
Chester County gồm có Thánh
Lễ, Thi đua thể thao, gặp gỡ chia
sẻ, PicNic. Ðặc biệt, Hội đã có
dịp đón tiếp cha Trần Ngọc Bút
trong Buổi Sinh Hoạt Ngoài trời
năm 2005 khi Ngài đến Hoa Kỳ.
Kể từ ngày thành lập Hội Ái Hữu
Thức Hóa cho đến nay. Một chức
vụ không ai thay thế được. Ðó là
chức Thủ Quỹ mà Anh Trần Văn
Hân đã nắm giữ từ năm 1986 cho
đến nay. Hoan hô tinh thần phục
vụ của anh.
Nhìn lại 20 năm kể từ ngày thành
lập, Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền
Ðông Hoa Kỳ đã được lớp trẻ tiếp
tục con đường mà cha ông đã đi
qua. Các vị trưởng thượng lần
lượt đi theo về với tổ tiên, còn lại
lớp người trẻ tiếp tục lên đường
giữ mãi mối giây liên kết những
người đồng hương Thức Hóa của
chúng ta dầu bất cứ ở nơi nào từ
cái nôi ở miền Bắc, đi vào miền
Nam, hay ra ở hải ngoại ở Úc
châu, Âu châu hay ở Mỹ Châu.
Còn Hội Ái Hữu Thức Hóa ở
miền Ðông cũng như ở miền Tây
Hoa Kỳ, thì truyền thống văn hóa
đạo đức của cha ông chúng ta
cũng sẽ được duy trì và phát huy
mãi mãi.
Linh Mục Ðinh Công Huỳnh
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CHỮ VỢ LÀ GÌ?
Chú Năm bị vợ la nên bỏ qua nhà bé
chơi cho đỡ buồn. Cả nhà đi vắng
chỉ có bé ở nhà. Thấy nét mặt chú
buồn, bé hỏi:
- Sao chú buồn thế. Chú có vợ, chú
phải vui mới đúng chứ?
Chú Năm chẳng dấu giếm:
- Cháu à, có vợ nhiều khi còn mệt
hơn đó.
Bé lại thắc mắc:
- Sao con gái lấy chồng thì gọi là
"vợ" mà không là công chúa hả chú?
Chú Năm:
- Gọi bằng "vợ" có nghĩa là người
chồng phải làm những gì có vần "ợ"
đó cháu, như là:
* sợ (sợ vợ nè)
* nợ (trả nợ nè)
* đợ (ở đợ nè)
* bợ (bợ đỡ nè)
* trợ (trợ giúp nè)
* thợ (làm như thợ nè)
* chợ (đưa đi chợ nè)...
Bé:
- Trời, tội nghiệp ba con quá!
Chú Năm: Hu hu..., thôi chú dzià
nghe!!!..

SỐNG CÔNG CHÍNH
Một ông quan nọ sống và làm việc
rất công chính, ông chẳng bao giờ
ăn hối lộ cả. Vì thế, khi về hưu ông
trở nên nghèo túng. Một hôm mở tủ
ra, ông thấy tượng con chuột đúc
bằng vàng, ông mừng quá cầm ra
hỏi vợ:
- Bà ơi, mình có tiền rồi. Ồ, nhưng
mà cái này ở đâu vậy bà?
Bà vợ thành thật:
- Tôi nói thiệt ông đừng la nhe. Hồi
ông còn làm quan biết ông không
bao giờ ăn hối lộ, trưởng ty xuất
nhập cảng đến hỏi tôi ông tuổi con
gì? Tôi nói ông tuổi Tý. Thế là họ
tặng cho tôi con chuột bằng vàng đó
ông ạ.
Ông chồng nghe vậy quát to:
- Bà khờ quá, sao không nói tôi tuổi
Sửu?
Bà vợ: ???!!!...
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Nấu Rượu và
Món Cá Nhúng
Hèm

Khi nấu rượu thì nếp không cần
xay trắng như để nấu xôi, chỉ cần
xay lứt là được rồi, có nghĩa là
lớp cám bọc bên ngoài hột gạo
còn y nguyên. Nếp nấu xong thì
đàn ra một cái nia lớn cho nguội,
men được giã nhỏ và rắc đều lên
trên mặt.

Người viết: Tân Ngố
Sau đó xếp lần lượt từng lớp cho
đầy khạp da bò.
Ở Việt Nam người dân dùng
nhiều nguyên liệu để làm rượu
như ngô, củ khoai mì, đậu nành,
mật mía, nhưng rượu đế làm từ
gạo hoặc nếp mới là thứ ngon
nhất.
Có một vài thứ như rượu cần,
bách nhật hay rượu cẩm thì sau
khi trộn men, bỏ vô hũ rồi sau
một thời gian nhất định, người ta
uống luôn mà không qua quá trình
chưng cất. Những loại rượu này
thường có vị ngọt, dễ uống và độ
rượu cũng không cao là mấy.
Có người còn kỳ công chôn hũ
rượu bách nhật xuống đất một
trăm ngày, ngay lối bước ra vào
trước ngõ cho đủ khí âm dương
rồi mới moi lên uống. Rượu bách
nhật có màu trắng như sữa, còn
rượu cẩm thì làm bằng nếp cẩm
nên có màu nâu đỏ.
Ở tỉnh Kiên Giang (Rạch Giá) có
hai nơi làm rượu đế danh tiếng là
Đường Xuồng và Kinh 5, mà đã
là rượu Kinh 5 thì khu Thức Hoá
mới là ngon nhất. Chỉ có mấy nhà
vang danh từ mấy chục năm nay
là nhà ông Trùm Cao, bà Trương
Khoa và bà Viễn Rượu. Rượu đế
của những nhà này chỉ nấu bằng
nếp nên nó cay êm, đậm và an
toàn vì không hề pha chế những
chất hoá học, bỏ thêm phân uré
hay thuốc trừ sâu vô để tăng độ
rượu.

Tuỳ kinh nghiệm mà người đặt
rượu sẽ chọn men loại gì, trộn
nhiều hay ít và để mấy ngày thì có
thể đem ra cất rượu. Nếu đem ra
sớm quá thì sẽ được ít rượu, hèm
còn ngọt, mà nếu để trễ quá thì
cũng hỏng.
Người trộn men phải là người
sạch sẽ, nhất là đàn bà vào những
ngày đặc biệt không nên tới gần.
Khạp rượu đậy kín bằng lá chuối
khô và không được mở ra hoài để
coi, vì rượu sẽ không lên men đều
được.
Dụng cụ để nấu rượu gồm một
nồi lớn, phía trên là một nồi khác
mà đáy nó lồi ra như cạnh của cái
thước kẻ, nghiêng về một bên đáy
nồi. Đường rãnh này là nơi hơi
rượu bốc lên từ nồi dưới, gặp lạnh
của đáy nồi đựng nước lạnh phía
trên, sẽ biến thành lỏng mà theo
máng chảy ra ngoài rồi được hứng
vô chai.

làm khê đít nồi, hơi rượu sẽ bị
khét.
Rượu mà đã bị khét thì chẳng ai
chuộng cho dù độ rượu có cao tới
đâu.
Bởi vậy nhiều nhà cẩn thận dùng
nồi dưới làm bằng đất nung, nên ít
bị khê hơn nồi gang hay nhôm.
Những chai đầu bao giờ độ rượu
cũng rất nặng, kể từ chai thứ ba
thì gọi là rượu tăm, còn mấy chai
sau gọi là rượu bào.
Tuỳ theo người nếm mà quyết
định lấy bao nhiêu chai để rồi pha
trộn vào nhau mới thành rượu
ngon được. Đây cũng là bí quyết
của từng nhà mà tiếng chuyên
môn gọi là đấu rượu.
Có những nơi làm rượu theo cung
cách giết người không gớm tay:
Họ chỉ cần lấy một cây tăm,
nhúng vô thuốc trừ sâu cực độc là
Andrin rồi bỏ vô cơm rượu lúc
đang ủ men, thì khi nấu sẽ được
rất nhiều rượu. Họ cứ nghĩ rằng
số lượng thuốc độc rất ít như vậy
thì "nhằm nhò gì".
Những người uống rượu này nếu
có bị lật luôn, nằm thẳng cẳng thì
mọi người đều cho là trúng gió
mà thôi.

Khi bỏ cơm rượu vô để nấu,
người ta pha thêm nước theo liều
lượng, dùng đất sét trám thật kỹ
giữa hai nồi, cùng chung quanh
ống dẫn rượu thì hơi rượu mới
không bị bay thoát mà phí đi.

Nhà nấu rượu thì thường nuôi
heo, họ dùng bã rượu (còn gọi là
hèm) trộn thêm cám, cây chuối
băm nhỏ để cho heo ăn. Không
biết miệng lưỡi con heo cấu tạo
làm sao mà nó không hề chê hèm
dù vị chua còn hơn giấm.

Người canh lửa nồi rượu phải rất
cẩn thận, nếu lửa nhỏ quá cũng
không được, mà lửa cao quá sẽ

Những bợm nhậu làm món cá
nhúng hèm rất đơn giản mà ngon
vô cùng.
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Con cá điêu hồng, tai tượng hay cá
ba sa làm sạch sẽ bỏ vô rổ cho ráo
nước để kế bên mâm, không cần ướp
gia vị gì cả.
Một rổ rau hái trong vườn như lá
xoài, lá điều non, cây cù nèo, bông
điên điển hay sua đũa, có khi cả
những cây mùng tơi cắt sát gốc và
dài hơn gang tay.
Một nồi lẫu sôi sùng sục mà trong đó
chỉ là hèm thật chua đang bốc khói.
Nước mắm tỏi ớt chanh đường hay
mắm nên làm một tô bự tổ bà nái. Dĩ
nhiên phải có một chai "nước mắt
quê hương" kề bên.
Con cá được bỏ vào nồi chừng năm
phút là ăn được rồi.
Vẽ cá ra cuốn với bún, rau đã nhúng
vô nồi hèm chín rồi mà màu nó vẫn
còn xanh thắm.

Cách nấu rượu rất "giản đơn": Trước
khi đi ngủ ta hứng cho đầy một can
30lít. Nước mưa, nước phông tên gì
cũng được ráo, miễn là dòm trong
trong một chút. Sau đó đổ cái chai
cốt rượu vô, chai này đề là do Trung
Quốc sản xuất.
Ở chợ Kim Biên mua bao nhiêu cũng
có. Cả 30 lít nước bỗng hoá thành
rượu đậm đà, thơm ngát cứ y như
chúa Giê Su làm phép lạ nước hoá
thành rượu nho trong tiệc cưới ở
thành Ca Na vậy. Sau đó đại ca đi
ngủ.
Sáng sớm hôm sau chở đi bán, lời
nhiều hay ít là do lòng thương hại
của đại ca đối với các bợm nhậu.
Còn cách nấu xưa như đại ca nói đó
cực khổ quá, nếp gạo củi lửa gì cũng
lên giá rầm rầm, làm kiểu đó ít ai còn
làm lắm, đâu có lời lóm gì.
Nhưng nhớ một điều là đừng có đem
bán cho người cùng lối xóm hay
trong dòng họ mình, kẻo có khi mang
hoạ, họ khiêng cái thằng cha uống
trúng rượu độc đến ăn vạ tại nhà
mình thì khốn nạn ngay.
Cẩn tắc vô áy náy!

Tôi viết đến đây rồi gửi cho đứa em
ở Thủ Dầu Một, nó biên thư trả lời
như sau:

Trên báo Tuổi Trẻ có đăng vụ này,
nếu đại ca có muốn làm giàu cấp kỳ
ở xứ người (hay vô tù sớm) thì em sẽ
mua gửi qua cả tờ báo lẫn cái chai
cốt rượu nữa.
Kính thơ
Năm Tèo.

- Đại ca ôi,
Thời buổi Hội Nhập Kinh tế Toàn
cầu như bây giờ mà nấu rượu như
kiểu đại ca kể thì có mà ăn cám!
Ta cứ việc xuống chợ Kim Biên
(Chợ Lớn cũ) hỏi mua một chai cốt
rượu cỡ ngón tay giá 30 ngàn
(khoảng gần 2 đô la).

Đọc thư thằng em xong, tôi nghĩ
ngày nào về thăm VN chắc phải xách
tay về vài chai rượu mà uống, hoặc
giả phải về Kinh 5 mà mua, chớ rượu
SG bố bảo cũng không dám uống, dù
là một hớp vì nghe nói rượu Tây
cũng bị làm giả bán tràn lan trong
các cửa tiệm lẫn nhà hàng.
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MẸ ƠI, CON THƯƠNG MẸ …
Một cậu bé chạy đến bên bà mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối,
cậu đưa cho bà một tờ giấy với hàng chữ cậu mới viết.
Sau khi lau tay, bà mẹ cầm tờ giấy lên đọc :
-

Cắt cỏ: $ 5.00

-

Dọn dẹp phòng của con trong tuần: $ 1.00

-

Ra tiệm mua đồ cho mẹ: $ 2.00

-

Đổ rác: $ 1.00

-

Dọn dẹp ngoài sân: $ 2.00

-

Rửa chén bát: $ 2.00

-

Tổng cộng : $ 13.00

-

Chín tháng mười ngày cưu mang trong bụng:
Không tính tiền.

-

Lúc con bệnh, mẹ lo lắng săn sóc cho con: Không
tính tiền.

-

Những đêm mẹ thức khuya chăm sóc và cầu
nguyện cho con: Không tính tiền.

-

Những đồ chơi, quần áo, thức ăn, nước uống mẹ
cho con: Không tính tiền.

-

Mẹ chỉ dạy và lo cho con học hành : Không tính
tiền.
Và Tình yêu của mẹ dành cho con: Không tính
tiền.

Cậu bé đọc xong, nước mắt rơi trên má, cậu nhìn vào mắt
mẹ và nói : "Mẹ ơi, Con thương mẹ…"
*****

Lúc nầy đây mẹ còn đang sống
Đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng
Khắc lời ngọt ngào trên đá vô tri
Lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm !!!
Nếu đang nghĩ đến mẹ : những lời dịu dàng đầm ấm,
Nói đi con, đừng đợi khi mẹ ngủ yên
Giấc ngủ ngàn năm cõi chết vô miên
Mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa!
Và con ơi ! chút tình yêu nhỏ bé
Cho mẹ đi, lúc còn ở thế gian
Biết không con, dù một chút muộn màng
Đối với mẹ, ôi vô vàn trân qúy ...
(Người mẹ vô danh)

Bạn thân mến, Hằng năm cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong
tháng 5, người dân nước Mỹ lại kỷ niệm ngày Hiền Mẫu,
ngày nhớ ơn mẹ: nhớ về ơn cưu mang sinh thành dưỡng
dục; nhớ về tình yêu thương bao la, sự hy sinh cao cả của
các bà mẹ dành cho con cái….
Trong ngày Hiền mẫu, chắc hẳn đã có những cuộc sum
họp vui chơi ăn uống trong gia đình bên cạnh người mẹ
thân yêu. Chắc hẳn đã có những cú phone của những
người con xa nhà gọi về cho mẹ với những lời yêu
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Trong số những người mẹ hạnh phúc đó, cũng còn có
biết bao các bà mẹ bất hạnh bị bỏ quên trong cuộc đời
….Có bà mẹ đang sống những ngày cuối đời trong cô
đơn u buồn ở các viện dưỡng lão, có bà mẹ đang lê lết
cuộc sống trong thân xác bệnh hoạn ở các nursing
home. Các bà mẹ này sau 1 đời hy sinh cho con cái, họ
vẫn còn tiếp tục hy sinh trong tuổi già sức yếu, họ vẫn
còn đang sống nhưng dường như đối với con cái, họ
có vẻ như là người đã chết rồi …. Trong nỗi cô đơn
bất hạnh đó, họ thèm 1 lời thăm hỏi, họ thèm 1 câu nói
yêu thương :
Thương mẹ đi

Bà mẹ liếc nhìn đứa con đứng bên cạnh. Bà lấy cây viết,
lật ngược tờ giấy lại và viết:

-

thương thăm hỏi. Chắc hẳn đã có những cuộc thăm viếng,
những bông hoa, những gói quà gởi đến mẹ để nói lên lòng
tri ân, tình yêu thương đáp trả và sự quan tâm săn sóc của
những người con dành cho mẹ …

*
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*****
Lạy Chúa, Năm tháng hạnh phúc nhất đời con là những
năm tháng con được nằm trong vòng tay yêu thương ấp ủ
của người mẹ. Xin cho con luôn biết trân trọng và mang
trong lòng tâm tình biết ơn là con có mẹ : Mẹ trần thế và
Mẹ Thiên Quốc. Amen
( Linh Xuân Thôn)

*
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Thức-Hóa trong
lòng tôi.
Mặc dầu không sinh ra và
lớn lên ở làng Thức-Hóa nhưng hai
chữ Thức-Hóa do một tiền định
nào đó đã bắt đầu đi vào trí nhớ tôi
từ khi rất còn bé. Kể từ khi có trí
khôn qua Ba Má và ở gần bà Nội
vẫn thường nghe nhắc về ThứcHóa hoặc những lần về thăm ông
bà Ngoại ở Phương-Lâm vẫn
thường nghe các cụ và bà con
Thức-Hóa ngồi nói chuyện và nhắc
tới làng Thức-Hóa. Mặc dù không
biết các cụ tâm sự gì với nhau về
Thức-Hóa nhưng có lẽ những câu
chuyện thừơng quanh quẩn về
những luyến tiếc ngày còn sống
với nhau tại quê Thức-Hóa.
Rồi khi lớn lên hay được theo Ba
Má về Saigon hay Hố Nai thăm hỏi
hoặc tham dự các lễ hỏi, lễ cưới
của họ hàng tôi có nhiều dịp gặp bà
con Thức-Hóa hơn. Lúc này tôi đã
lớn đủ để nghe và hiểu các cụ kể
lại các sinh hoạt, lễ nghi và biến cố
xảy ra trong làng Thức-Hóa trước
năm 1954. Đặc biệt là những kỷ
niệm đẹp về đời sống công giáo tại
làng. Trong dịp này tôi được nghe
biết thêm về những sinh hoạt của
ngày họp làng Thức-Hóa ở miền
Nam hàng năm, khi thì ở Cái Sắn
lúc thì ở Saigon. Khi nghe các bà
con Thức-Hóa kể lại sự vui nhộn,
với nhiều món ăn quê hương của
ngày họp làng này, tôi thầm ao ước
được tham dự nhưng chưa có dịp
thì rời Việt Nam qua Mỹ vào năm
1975.
Trong những năm đầu ở Mỹ, mặc
dầu chưa có những sinh hoạt chính
thức cho đồng hương Thức Hóa
quanh vùng Philadelphia nhưng

trưởng Đinh Viết Sung, Đinh Kim
Sơn, Đinh Viết Cộng, Đinh Ngọc
Huỳnh và các quý vị trong ban
chấp hành để tất cả hội viên có cơ
hội nhớ về cuội nguồn, và nâng đỡ
nhau nhất là tinh thần và đời sống
đạo đức lúc sống cũng như khi qua
đời. Vì thế hàng năm ban chấp
hành đã cố gắng tổ chức ngày Đại
Hội Miền Đông Hoa Kỳ tại
Philadelphia. Mục đích để các hội
viên xa gần có cơ hội gặp gỡ, chia
sẻ và tạo thêm tình thân. Trọng tâm
của ngày đại hội chính là thánh lễ
tạ ơn và cầu nguyện cho các hội
viên nhất là các hội viên hoặc
người thân vừa qua đời trong năm
vừa qua. Tượng đài của 27 anh
hùng Tử Đạo Thức Hóa trên cung
thánh luôn nhắc nhỡ tôi niềm tin
yêu nơi Chúa của các ngài đến nỗi
dám hy sinh những đau khổ và
mạng sống mình để trung thành
với đức tin của mình. Có lẽ máu tử
đạo của các ngài đã giúp cho con
cháu Thức Hóa biết gần gủi và
giúp đỡ nhau trên con đường theo
Chúa nhất là nơi nước Mỹ nhiều
cám dỗ này. Các bài giảng của cha
Huỳnh cũng như các cha đồng
hương luôn giúp tôi nhớ về cuội
nguồn và hãnh diện là con cháu
của các bậc tiền nhân Thức Hóa.
Ban thánh ca đơn sơ của hội với sự
hăng say và nhịêt tình của gia đình
anh chị Đinh Kim Khánh luôn là
những tâm tình đẹp và lời tạ ơn
Có lẽ vì những gắn bó có sẵn từ lâu
chân thành dâng lên Thiên Chúa và
và lòng ao ước tiếp tục phát triển
mẹ Maria thay cho hội.
tình thân hữu của những người
cùng một nguồn gốc và tôn giáo,
một số quí vị lớn tuổi với sự hợp Gia đình anh Lâm Ngọc Thành
tác của phần đông bà con gốc Thức luôn cố gắng trang hoàng nhà thờ
Hóa đã cố gắng thành lập Hội và hy sinh cộng tác trong các nghi
Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ vào lễ phụng vụ đã làm cho thánh lễ
năm 1986, tính đến nay đã tròn 20 luôn tươi vui và ấm cúng nhiều
tuổi. Qua những sinh hoạt và thăng tình Chúa va tình người. Điều đáng
trầm của hội, tôi đã có dịp học hỏi khích lệ là có rất nhiều em nhỏ và
và nhìn thấy những ao ước, cố thanh thiếu niên sinh ra tại Mỹ đến
gắng và hy sinh của cha linh hướng tham dự qua sự cố gắng và nhắc
Đinh Công Huỳnh, các ông hội nhở của các bố mẹ. Có lẽ tổ tiên và

qua những cuộc tiếp xúc với bà
con Thức-Hóa ở vùng Philadelphia
như đại gia đình ông bà Đinh Viết
Sung, ông Đinh Ngọc Thạch, anh
chị Trần văn Hân, Soeur Hằng,
Soeur Nga, các soeur dòng Mân
Côi cũng như những người quen
biết với Thức Hóa, tôi luôn cảm
thấy rất gần gủi với Thức Hóa qua
tinh thần tương thân tương trợ và
tình đồng hương mà các người con
Thức Hóa luôn dành cho nhau.
Mỗi lần gặp nhau vẫn thường nhắc
lại những sinh hoạt ngày xưa ở
làng Thức Hóa như mới xảy ra gần
đây vậy. Sau này tôi có dịp gặp
nhiều người thân và bạn gốc Thức
Hóa như cha Đinh Công Huỳnh,
đại gia đình hai bác Đinh Viết
Đằng, đại gia đình chú thím Đinh
Viết Cộng, Gia Đình ông bà Đinh
Ngọc Huỳnh, gia đình ông Đinh
Viết Mã, gia đình anh Nguyễn Viết
Bích gia đình anh Lâm Công Thái,
Lâm Ngọc Thành, Đinh Viết Chiến
và nhiều bà con Thức Hóa khác
nữa rời Việt Nam đến định cư tại
vùng Philadelphia và phụ cận. Qua
những liên hệ này tôi cảm thấy có
sự gắn bó và nâng đỡ nhau của
những người con Thức Hóa, dù
không phải là ruột thịt nhưng vẫn
coi nhau như người thân và sẵn
sàng giúp đỡ nhau về vật chất cũng
như tinh thần.
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Viếng thăm và chúc mừng
bao giờ từ chối khi hội cần tới
các anh hùng tử đạo Thức Hóa rất
các gia đình trong hội khi có tin
sự giúp đỡ của ông.
vui mừng và hãnh diện về những
vui như cưới, hỏi vv.
cố gắng mà các con cái Thức Hóa
đã và đang thực hiện để tạ ơn
♦ Cầu nguyện và thăm viếng
Ông Đinh Viết Đoan đã
Chúa, me Maria và nhớ đến các ♦
khi hội viên đau yếu hoặc người
cố gắng với thời gian bận rộn,
ngài trong thánh lễ này.
thân qua đời.
bài vở thiếu hụt, chậm trễ, vẫn
Buổi họp mặt sau thánh lễ là cơ
cố gắng hết sức ra báo kịp thời
♦ Tiếp xúc và gặp gỡ các cha
hội tốt để các hội viên xa gần có
cho ngày đại hội. Chắc chắn
và tu sỹ gốc Thức Hóa khi các
dịp gặp gỡ và chia sẻ qua bữa tiệc
anh phải thức khuya nhiều đêm
ngài đến thăm Phialdelphia.
thân mật và thưởng thức văn nghệ
làm công việc này. Hy vọng
Với những kỷ niệm vui buồn
bỏ túi do các bạn trẻ đảm trách.
quý hội viên nhận tờ báo của
khi
sinh hoạt với hội Thức Hóa
Đây cũng là dịp tốt để thông báo
hội như là những tâm tình hy
trong nhiều năm qua, tôi suy
các tin tức và sinh hoạt của hội
sinh, nhiều yêu thương dành
nghĩ nhiều về sự liên hệ giũa
trong năm vừa qua cũng như
cho nhau.
tôi và Thức Hóa như thế nào?
những chương trình cho năm
Vì vậy tôi cảm thấy có những
♦ Sự hợp tác của ông Đinh
tới.Qua những buổi họp mặt này,
an ủi nhưng đồng thời cũng có
Viết Đàn, cũng như nhiều bạn
tôi cảm thấy có sự đoàn kết của
những ưu tư. Tôi tự hỏi:
trẻ khác trong phần trang
hội qua sự hy sinh cố gắng của
hoàng, sắp xếo bàn ghế và don
cha linh hứơng, ông bà hội
dẹp sau bữa tiệc ở hội trường
trưởng và sự đóng góp tích cực
1.
Thức Hóa giúp tôi như thế nào?
luôn là những hy sinh âm thầm
của ban chấp hành cũng như hội
a.
Giúp tôi biết về nguồn gốc,
nhưng mang nhiều tâm tình
viên để có được bữa tiệc thân mật
yêu quý cội nguồn, tổ tiên.
phục vụ cho anh chị em trong
này.Tôi nhận thấy rằng:
Từ đó tôi dễ thân thiện với
hội
♦ Gia đình các ông bà cựu hội
các đồng hương Thức Hóa để
trưởng và ông bà hội trưởng
♦ Sự vui vẻ và hòa nhập của
cùng
nhau chia sẻ những vui
Đinh Ngọc Huỳnh đã không ngại
các quy đồng hương ở xa, cũng
buồn của cuộc sống tha
hy sinh thời giờ tiền bạc để họp
như những lời khích lệ của các
hương này.
hành, liên lạc và khuyến khích
thân hữu và quý khách luôn là
các hội viên tham dự và đóng
những động lực giúp cho hội tồn
góp cho ngày họp mặt.
tại và phấn khởi đề duy trì tình
♦ Ông thủ quỹ Trần Văn Hân đã
ch
kiên nhẫn, khéo léo và minh bạ♦
đón nhận tiền niên niễm hàng
năm của quý hôi viên để trang
trải các phí tổn cho ngày đại hội
cũng như những nhu cầu khác
của hội. Sở dĩ hội có đủ tài chánh
để điều hành là do sự đóng góp
và ủng hộ rộng lượng của quý
hội viên cũng như tài chi tiêu
mực thước của ông thủ quỹ.
♦
Ông Đinh Viết Chiến và
gia đình đã khôn khéo điều
hành và chọn các món ăn với
sự đóng góp nhiệt tình của các
hội viên để có những bữa tịêc
thân mật với các món ăn đậm
tình quê hương. Mặc dù bận
rộn, nhưng ông Chiến không

người Thức Hóa
Và trên hết là sự có mặt đông đủ
và hợp tác của các hội viên, nhất
là những hội viên ở các tiểu bang
xa, trong ngày đại hội đã nói lên
à dấu
tinh thần đoàn kết, gắn bó vc.
chỉ muốn hội tồn tại và phát triển
để con cháu có cơ hội nhớ về
nguồn và nâng đỡ nhau nơi xứ
Mỹ này.
Ngoài ra trong năm hội còn có
những sinh hoạt khác như:
♦ Sinh hoạt giới trẻ vào mùa
hè để các gia đình và các bạn trẻ
có dịp gặp gỡ, ăn uống, chơi thể
thao với nhau để tạo thêm tình
thân
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b. Nhận ra tình tương thân
tương trợ của bà con Thức
Hóa luôn là những an ủi
trong cuộc sống nhiều phức
tạp ở xã hội Mỹ này.
Có cơ hội gặp các linh mục
và tu sỹ làng Thức Hóa với
đời sống tu trì bền bỉ, sự hiểu
biết cao, tinh thần khiêm
nhường và phục vụ đầy nhân
bản. Ngoài ra các ngài cũng
luôn quan tâm và nâng đỡ
đến các bà con Thức Hóa.
Nhờ vậy, tôi thấy bình an khi
nghĩ rằng các ngài luôn nhớ
và cầu nguyện cho con cái
Thức Hóa.
d.Có cơ hội làm việc và học hỏi
với ban chấp hành và chia
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sẻ những thăng trầm của
hội
e. Học hỏi được những kinh Ben Nguyễn
nghiệm sống đạo và đời của
các vị nịên trưởng trong Một buổi chiều nọ ba cha con tôi
hội.
đang chơi trò vật lộn ì xèo trên
sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm
2.
Mong ước gì cho Thức-Hóa? hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch
a. Làm sao duy trì và phát triền hộixuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít
qua sự cộng tác của tất cả hộibả đã đứng dậy vỗ tay bôm bốp ra
viên và nhất là các bạn trẻ. hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức
b.Tạo nhiều cơ hội để các hội gĩa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây
viên có dịp gặp gỡ, trao đổi quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ
và tăng thêm tình đồng chuẩn bị nghe thông báo, cứ như
hương Thức Hóa, nhất là là thánh chỉ đến thần dân rạp đầu
các hội viên ở xa.
đón nhận vậy.
c. Bổ túc để ngày đại hội mang
lại nhiều niềm vui và kỷ niệm Cha con anh coi thử em dạo này
đẹp.
có mập không? Vừa nói bả vừa
d. Cổ võ tình tương thân tương đứng dậy xoay một vòng 360 độ.
trợ của các đồng hương Thức
Hóa.
Tôi chưa kịp nói gì, thằng con đầu
e. Cộng tác và liên lạc với các hội 6 tuổi đã nhảy cẫng lên la lớn:
ái hữu trên toàn nước Mỹ Mẹ
mập,
mẹ
mập!
cũng như ở Việt Nam để tình - Em có da có thịt tức em mạnh
người Thức Hóa ngày thêm khỏe, không có bệnh tật gì thì tốt
triển nở.
chứ có sao đâu – Tôi cẩn thận
Đây chỉ là một vài cảm nghĩ xin tránh dùng chữ mập, từ tốn nói
được chia sẻ với qúy cụ, quý ông mà trong lòng không biết chuyện
bà và các anh chị em Thức Hóa. gì sẽ xẩy ra tiếp theo
Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi biết và - Như vậy cha con anh cũng nói
có liên hệ với làng Thức Hóa và em mập? Hèn chi tụi con Huệ,
tình người Thức Hóa. Tôi đã học con Lan trong hãng cứ nói dạo
được những lối sống đạo đầy tình này bà ăn cái gì mà mập qúa vậy,
Chúa và tình người của các linh làm em tức muốn chết – Mặt bà
mục, tu sỹ và giáo dân gốc Thức xã bổng đanh lại – chê bà hả, bà
Hóa. Nhờ vậy, tôi đã có dịp nhìn sẽ đai-ét thử coi ai mập hơn ai!
lại lối sống cũng như cách cư xử
của tôi đối với Chúa và tha nhân Nói là làm, bà xã tôi sẽ đai-ét! Ai
như thế nào. Cám ơn Thức Hóa đã đó trên đời này bảo diet là tốt cho
chấp nhận và cho tôi những kỷ sức khỏe, cho thân hình thêm đẹp
niệm đẹp. Ước gì tình người Thức chứ đối với cha con tôi đó là tai
Hóa luôn tràn đầy thương yêu. họa! Bả mà đai-ét thì cha con tôi

Bà xã đai-ét

cũng phải đai-ét theo, cả nhà diet,
Kỷ niệm 20 năm thành lâp
người người diet, thế có chết
Hội Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ không chứ? Thật tình mà nói tôi
khoái bà xã tôi có da có thịt, trông
Uyên Nhi
bả vừa khỏe mạnh vừa xếch xi.
Da thịt bả láng mướt và mát lạnh
đẹp muốn “chớt” luôn, vậy mà bả
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còn đòi diet cái nỗi gì. Cưới nhau
đã hơn chục năm, mỗi lần ngồi
ngắm cái tướng núng nính của bả
đi đi lại lại dọn dẹp tôi còn xốn
xang bấn loạn tinh thần nữa là.
Trong lòng tôi bả là hoa hậu, là
tiểu thơ, là những gì đẹp nhất, bả
chiếm trọn trái tim tôi không còn
một chỗ nào “vacancy” hết trơn.
Bả như bây giờ tôi đã thấy đẹp
lắm rồi. Hổng phải khoe khoang
chứ tôi cũng có con mắt thẩm mỹ
lắm. Hồi đó cả cái lớp ESL hơn
hai chục cô, tôi chấm bả cái một
liền. Hổng cần quyền qúi cao
sang gì hết, cứ bình thường giản
dị biết yêu chồng thương con là
đủ rồi.
Sáng nay bả đi chợ về, cha con tôi
hì hục khiêng vô một đống rau.
Nhìn đống rau sắc mặt tôi đã xanh
rờn rồi chưa nói tới việc xơi cả
tuần cả tháng. Thực đơn cho gia
đình tôi từ này trở đi có sự thay
đổi lớn lao. Thịt, tôm, cá, cheese,
bơ, sữa, trứng, Coke, Pepsi,
Mountain Dew…. là những món
rồi đây sẽ trở nên xa lạ với chúng
tôi. Thay vào đó là rau và đậu hũ,
đậu hũ và rau. Mấy ngày đầu món
canh hẹ nấu đậu hũ và đậu hũ sốt
cà chua kể cũng ngon miệng,
nhưng ăn suốt tôi đâm sợ luôn, sợ
đến nỗi có đêm nằm mơ tôi thấy
một tảng đậu hũ to bằng cái nhà
từ trên trời rớt xuống cái bịch đè
lên tôi, càng vẩy vùng, nó càng đè
bẹp dí tôi xuống đến nỗi thở
không ra hơi. Nghe tiếng tôi la ú
ớ bà xã lay tôi dậy hỏi nằm mơ
thấy cái gì mà la lối òm xòm? Tôi
sợ hết hồn hết vía, mồ hôi đầm
đìa như tắm. Nghe bả hỏi nhưng
tôi đâu dám khai thiệt, sợ bả bảo
rằng tôi nói móc nói mỉa bả sanh
chuyện không hay, thôi thì đành
phải nói láo rằng tôi thấy một bầy
ngựa… cái rượt tôi chạy trối chết.
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Chưa hết tuần đầu, thằng con lớn
tôi đã càm ràm, mẹ nấu món gì
yucky qúa nó ăn hổng dzô. Tội
nhứt là thằng em mới có 4 tuổi
mỗi lần đút cơm là nó rùng mình
phun ra hết. Ðến tôi là sư phụ ăn
cơm trộn bobo ngày trước ở khu
tập thể sinh viên còn chịu hổng
thấu huống chi tụi nó sanh bên
này, ăn đồ Việt Nam đã là khó
khăn rồi. Thương tụi nó qúa cỡ,
chiều nào đi làm về tôi cũng lén
mua pizza, Burger King, Big
Mac, Happy Meal cho chúng. Có
bữa cha con đang ăn pizza mẹ nó
về, cả ba dzọt vô closet vừa ăn
vừa trốn. Nghe mẹ nó kêu qúa
nên tôi cho thằng lớn chạy ra do
thám tình hình. Mẹ nó hỏi con ăn
cái gì đó? Nó nói ba dặn hổng
được nói với mẹ là ba mua pizza.
Tôi trong này nghe mà chưng
hửng luôn. Cái thằng, dặn đi dặn
lại mấy lần cuối cùng cũng làm lộ
bí mật. Biết tội, cha con tôi dẫn
nhau ra nộp mình tự thú. Bà xã
hổng nói tiếng nào, chỉ hỏi một
câu có lệ là cha con anh ăn cơm
chưa? Thằng nhỏ 4 tuổi phang
liền con ăn pizza rồi ngon lắm,
mẹ muốn ăn hông? Thiệt tình, dấu
cái đầu lại lòi cái đuôi.
Tánh bà xã tôi cứng rắn và hơi
ngang bướng, hễ bả muốn làm cái
gì là làm cho bằng được mới thôi.
Bả quyết định đai-ét là làm ngay
lập tức không nấn ná chờ đợi gì
hết. Mọi hôm đi làm, bả mang
theo một gà mèn cơm đầy nhóc,
còn thêm đủ lọai đồ ăn vặt, kẹo
bánh, chuối khô, trái cây … thấy
mà phát sốt, giờ chỉ mang theo
chút xíu cơm còn ít hơn cơm tù
cải tạo nữa. Tôi chợt lo lắng cho
bả, công việc thì nặng nhọc, ăn
uống mà không đầy đủ làm sao
cáng đáng nỗi, đổ bịnh ra đó thì
khổ. Ði làm mệt như vậy chưa đủ,
về nhà bả còn lôi trong nhà kho
cái máy đi bộ lau chùi sạch sẽ,

ngày nào cũng đi đi chạy chạy
làm cha con tôi mấy phen chóng
mặt tối tăm mặt mày. Ngày xưa
con đường từ phòng ngủ đến cái
tủ lạnh vô cùng tấp nập, thậm chí
lâu lâu còn bị kẹt đường nữa.
Thằng em lấy ice cream, thằng
anh lấy cool aid, bà xã lấy trái
cây, rồi mới đến tôi, cái gì còn sót
là tôi vơ hết, cả nhà tập trung ở
phòng khách coi tivi. Ngày nay
chẳng còn mấy ai còn “chạy”
tuyến đường đó nữa, có chăng thì
đó là phản xạ vô điều kiện đã xa
xôi lắm rồi, đi ngang qua tiện tay
mở ra xem có cái gì ăn được
không, dù biết rằng cái tủ lạnh
trống không.
Tháng đầu qua cái vèo, tôi thầm
cầu mong cho bà xã bỏ cuộc
không đai-ét nữa, nhưng dường
như ý chí của bả quá sắt … máu.
Tôi không còn cách nào khác là
phải tuân theo mệnh Trời. Trời
thương thì tôi nhờ, Trời ghét thì
tôi chỉ có nước… khóc ròng. Ðaiét, đẹp đẽ đâu không thấy, tôi chỉ
thấy bả càng ngày càng tiều tụy,
mặt mày bơ phờ như thiếu ngủ, ít
nói, ít cười, hay than mệt và
không còn chơi chung với cha con
tôi như trước nữa. Công bằng mà
nói bả có xuống cân thiệt, nhưng
tôi hoàn toàn không thấy bả đẹp
thêm chút nào. Biết như vậy như
tôi nào dám nói ra. Tôi đã từng
nếm trải những kinh nghiệm đau
thương khi dám chê bà xã già và
không đẹp, dù đó là lời nói chơi
100%, có hai thằng nhóc làm
chứng. Lần đó bả giận tôi suốt
một tuần, không thèm nói chuyện.
Cuối cùng thì bả bảo em già và
xấu anh lấy em làm gì? Tôi còn
biết làm gì hơn là xin lỗi, tỏ lòng
sám hối ăn năn và dốc lòng chừa
cãi.
Ðã hơn mấy lần chúng tôi nghe
lời xầm xì sau lưng, “Ối giời sao
cô ấy ốm quá vậy?” “Ốm thấy mà
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ghê?” Có người còn hỏi thẳng vợ
chồng tôi: “Ủa em bị bệnh hay
sao mà ốm và xanh qúa vậy?”
Gặp tình cảnh như vậy tôi đành
nhào ra đỡ đạn: “Dạ tại lo lắng
chuyện con cái nhà cửa nên hơi
ốm một chút.” Cái từ “hơi ốm”
của tôi là nói thách đấy, chứ thật
tình ốm qúa đi chứ còn gì nữa. Từ
một người đàn bà có da có thịt,
trắng trẻo, hồng hào trở thành một
người tiều tụy xanh xao như dân
kinh tế mới hỏi sao người ta
không thắc mắc? Tính đến nay bả
mất cũng gần 10 pound rồi. Lắm
lúc sẵn dịp đi chợ tôi muốn dẫn
bả tạt ngang quầy thịt, biểu ông
Mễ cắt giùm một cục mười
pound, đưa cho bả coi bả đã mất
chừng đó thịt biểu sao không ốm
o gầy mòn. Còn nữa, bao nhiêu
quần áo ngày trước phải xếp lại
cho vào túi nilon nhét hết vào
closet, rồi lại đi shopping mua
quần áo mới.
Nói đến chuyện shopping
cùng bà xã là tôi sợ đến tháo mồ
hôi trán rán mồ hôi hột lận. Ngày
trước khi chưa cưới nhau tôi còn
gồng mình để đẹp lòng người yêu,
bây giờ thiệt tình tôi chịu hổng
nỗi nữa, chắc là có tuổi nên hay
mắc cái chứng chóng mặt trong
mấy khi đi shopping chăng? Bả
hay trấn an tôi rằng anh phải
thông cảm chứ, phụ nữ tụi em
mua quần áo cần phải lựa chọn
nhiều mới được. Mà bả có chọn
nhiều gì cho cam. Cha con tôi chờ
cả buổi trời, bả lựa và thử có
mười mấy cái áo và chục cái
quần, cuối cùng bả quyết định
mua cái xách tay on sale! Khổ nỗi
mỗi lần đi đâu là cả gia đình phải
đi chung, cái truyền thống tuy tốt
đẹp nhưng làm khổ cha con tôi
không ít.
Ðã ba tháng sống lây lất trong
thảm cảnh đai-ét, ba tháng sao mà
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nó dài hơn cả thế kỷ, ba tháng với
biết bao cơn mộng mị kinh hoàng.
Rồi dịp may cũng đến, giữa
đường hầm tối tăm bỗng lóe lên
một đốm sáng hy vọng. Tự nhiển
tự nhiên bà xã tôi bị lở miệng,
tiếng Mỹ hay gọi là canker sore
ấy mà. Lúc đầu chỉ mọc sơ sơ vài
nốt nhỏ bên trong môi trên,
chuyện này bả vẫn thường hay bị,
chỉ vài ba ngày một tuần là khỏi.
Nhưng lần này không phải vậy.
Càng ngày nó càng sưng to, sưng
vều đỏ chót như cái hotdog vắt
ngang làm tôi sợ hãi vô cùng. Lập
tức đem bả đi bác sĩ. Ðợi làm đủ
loại kiểm tra xong, bác sĩ bảo bả
bị thiếu vitamin! Ðó, tôi nói có
sai, ăn uống không đầy đủ làm
sao đủ sinh tố. Cái miệng bà xã
tôi đang đỏ mọng đẹp như mơ thế
kia ai chơi ác gắn cái hotdog bự tổ
chảng lên môi của bả hỏi sao tôi
không rầu!

lòa xòa sang một bên cho gọn
ghẽ, xong tôi ngồi bên cạnh nắm
lấy tay bả như thầm muốn nói
rằng có anh ở đây, em đừng sợ gì
hết, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở
cuối cùng … câu này hơi cải
lương nhưng kỳ thực lòng tôi là
như vậy đó. Tôi thầm câu xin
Chúa, Phật, Ðức Mẹ, Ông bà tổ
tiên hộ phù cho bả được bình yên
vô sự là con … hứa sẽ làm nhiều
việc thiện chớ ăn chay, con ăn
hổng có nỗi nữa các Ðấng ơi.
Chợt một giọt nước mắt tràn ra từ
khóe mắt bà xã, bả biết tôi yêu bả
đến chừng nào. Bả mở mắt ra, tôi
lo lắng hỏi liền:

Một buổi chiều nọ đang bận túi
bụi với đống hồ sơ sổ sách của
công ty, tôi phải giải quyết gấp,
thời gian không còn nữa. Bỗng có
tiếng phone reo, một cô từ đầu
giây bên kia nói rằng: “Bà xã của
anh bị xỉu trong khi làm việc, hiện
đang nằm ở nhà thương Saint
Edward, anh cần đến gấp”. Tin
như sét đánh ngang tai, tôi tung
mớ hồ sơ đang cầm lên cái ào,
tông cửa chạy như bay ra bãi đậu
xe.

- Anh mua cho em tô phở, em
thèm phở qúa – Bả trả lời:

Bà xã tôi nằm trên giường mắt
lim dim coi bộ mệt mỏi lắm.
Trông sắc mặt tiều tụy của bả tôi
đau đớn như đứt bảy tám khúc
ruột. Vừa giận đến tím gan vừa
thương tràn trề, hỏi làm sao tôi
chửi bả cho được. Vội vàng lấy
khăn nhúng nước lạnh, Tôi cẩn
thận lau hết những giọt mồ hôi
còn sót lại trên khuôn mặt trái
xoan của bả, vén những cọng tóc

Tôi gật đầu đi vội ra cửa, bả còn
ngoắc tay nói theo:

- Em ra sao rồi?
- Em đói bụng lắm anh à − bả
thều thào
Ðược rồi em muốn ăn gì anh đi
mua ngay – Tôi sốt sắng:

- Ðược rồi, em ăn phở gì? – Dù
biết bả thích loại phở nào nhưng
tôi vẫn hỏi :
- Cho em phở tái chín, bò viên.
- Ok, anh đi ngay đây – Tôi đứng
dậy
định
đi
ra.
- Anh kêu thêm nước béo và giá
trụng hành trần cho em nha – Bả
nói tiếp.

- Tô lớn nha anh.

***
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LÁ THƯ GỞI CHO THẾ
GIỚI
Thế giới thân mến,
Hôm nay con trai tôi bắt đầu
đến trường. Hẳn sẽ là điều lạ lùng và
mới mẻ đối với con tôi trong một
khoảnh khắc, nên tôi muốn bạn đối
xử với nó phần nào tế nhị.
Bạn xem, cho đến nay, cháu
là vua của mái ấm, là ông chủ của
sân sau nhà. Tôi luôn phải quanh
quẩn bên cháu để chữa những vết
thương và xoa dịu những cảm xúc
của cháu.
Nhưng bây giờ mọi sự sẽ đổi
khác. Sáng nay, cháu sẽ đi xuống
những bậc cửa trước nhà, vẫy tay
chào và khởi sự cuộc phiêu lưu vĩ đại
của cháu. Có thể sẽ bao gồm cả
chiến tranh, thảm họa và sầu đau, để
sống cuộc sống của cháu, trong thế
giới cháu phải sống, trong ý muốn
của đức tin, tình yêu và can đảm.
Vì vậy, hỡi thế giới, tôi
mong ước bạn hãy cầm tay cháu và
dạy cháu những điều cháu sẽ phải
biết. Hãy dạy cháu – nhưng nếu có
thể - bằng tất cả sự dịu dàng.
Hãy dạy cháu rằng đối với
mỗi tên vô lại đều có một anh hùng;
mỗi người làm chính trị quanh co
đều có một nhà lãnh đạo ngay thẳng;
đối với mỗi kẻ thù đều có một người
bạn.
Hãy dạy cháu về sự tuyệt
diệu của sách vở.
Hãy cho cháu thời gian tĩnh
lặng để suy nghĩ về mầu nhiệm đời
đời của chim muông trên bầu trời
dưới ánh nắng và hoa cỏ trên ngọn
đồi xanh ngắt.
Hãy dạy cháu thất bại đáng
tôn trọng hơn lừa đảo rất nhiều.
Hãy dạy cháu có niềm tin
trong những ý kiến riêng của mình,
dù tất cả những người khác bảo
chúng là sai lầm.
Hãy dạy cháu bán sức mạnh
cơ bắp và khối óc cho người mua đấu
giá cao nhất, nhưng đừng bao giờ đặt
giá cho con tim và tâm hồn.
Hãy dạy cháu bịt tai trước
đám đông hỗn tạp đang gầm rú…
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Và hãy đứng vững để đấu tranh nếu
nghĩ mình đúng.
Hỡi tình yêu, hãy nhẹ nhàng
giáo huấn cháu, nhưng đừng chiều
chuộng cháu vì chỉ được thử thách
qua lửa mới làm nên thép đẹp.
Hỡi thế giới, đây là một
mệnh lệnh quan trọng, nhưng các
bạn hãy cân nhắc xem những gì các
bạn có thể làm cho con tôi – một
người bạn nhỏ bé đáng yêu như thế
đó!
Ẩn danh
******************************
Lạy Chúa, ngày khai trường
đã gần kề, các thiên thần bé nhỏ
đang náo nức chuẩn bị trở lại với
trường lớp sau những tháng ngày vui
chơi trong nắng ấm mùa hè. Xin
Thiên Chúa luôn đổ tràn tình yêu và
ân sủng trên những mái trường để ở
đó không chỉ là nơi dạy cho các em
những kiến thức, hiểu biết về khoa
học, xã hội, không chỉ là nơi cung
cấp những bằng cấp vô tri vô giác,
nhưng còn là nơi dạy cho các em
những điều hay lẽ phải của đạo làm
người, là nơi để các em nhận ra tình
yêu thương của Thượng Đế qua bạn
bè, thầy cô, cha mẹ, anh em…, là nơi
để các em được học hỏi và ý thức sự
hiện diện của Đấng Hằng Hữu qua
thế giới bé nhỏ xung quanh các em.
Lạy Chúa, xin cho mỗi bậc
cha mẹ ý thức được vai trò quan
trọng của mình trong việc hình thành
nhân cách của các em sau này để
biết làm gương trong đời sống
thường ngày, biết kết hợp với nhà
trường để giáo dục con em mình và
biết kết hợp với Chúa để dạy dỗ
thánh hoá con em mình theo gương
Thầy Chí Thánh Giêsu. Lạy Chúa, là
Cha toàn năng, xin chúc lành trên
mỗi mái trường trong ngày đầu năm
học, xin thánh hóa mỗi tâm hồn bé
nhỏ đơn sơ, và xin ngự ở đó luôn
mãi. Amen!

PHÊ BÌNH
Một nghệ sĩ kia có tài châm biếm,
ông ta nhanh chóng nhận ra
khuyết điểm của người khác và
đem ra làm trò cười cho mọi
người. Nhưng một giấc mơ bất
chợt đã làm thay đổi cách nhìn soi
mói của ông.
Đêm kia, ông mơ thấy mình đang
đi trên một con đường hoang
vắng, trên vai ông là một hành
trang cồng kềnh và nặng trĩu, nó
như muốn đè bẹp cả thân thể ông,
ông xoay xở bên này bên nọ,
nhưng không thấy nhẹ nhõm chút
nào. Sau một lúc cố gắng, ông
cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu
càu nhàu:
- Hành trang này là những thứ gì
mà tôi phải vác nó cực khổ thế
này?
Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng
lại:
- Đó là những khuyết điểm của
người khác mà con thường hay
nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao
con lại than phiền? Không phải
con là người đã khám phá ra
chúng sao? Chúng phải thuộc
quyền sở hữu của con chứ?

***********************
Một người kiêu căng khinh dễ kẻ
khác khó mà dung dưỡng những ý
tưởng tốt đẹp được. Người đó chỉ
nhận ra những sai lệch, lầm lỗi
của kẻ khác. Như cây cằn cỗi,
người đó không thể sinh hoa trái
ngon ngọt được. Trái lại, với tâm
địa khinh miệt kẻ khác người đó
chỉ biết kiếm cách chê bai. Lối cư
xử như thế rất phiền lòng người
khác. Hơn nữa, người ấy lại làm
hại chính mình, vì "Gậy ông lại
đập lưng ông". Bởi không thấy
những gì tốt đẹp nơi tha nhân, đời
họ chỉ quanh quẩn với những khó
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nhọc và bực bội mà thôi. Một văn
sĩ đã viết: " Lỗi lầm nặng nhất của
người ta là bận tâm đến lỗi lầm
của kẻ khác."
Nếu người nghệ sĩ trên đây có cặp
mắt yêu thương, luôn nhìn thấy
những điều tốt đẹp nơi người
khác để khuyến khích, khen ngợi
thì chắc hẳn ông cũng được vui
lây cái niềm vui hớn hở của kẻ
khác.
Trong cuộc sống đời thường, khi
ta lầm lỗi điều gì, ta thường tìm
đủ mọi cách để bào chữa; nhưng
nếu có ai đó sơ suất điều chi thì ta
lại mau mắn lên án không thương
tiếc. Chính lòng kiêu căng tự
mãn, muốn hơn người đã làm mù
quáng con mắt chúng ta, và cứ thế
câu chuyện "cái dằm và
cái xà" luôn tái diễn trong cuộc
sống. Cần phải can đảm thú nhận
điều này là chúng ta hay đoán liều
cho anh em nhưng lại rất dễ dãi
với chính mình.
Thấu hiểu sự yếu đuối này nơi
con người, Chúa Giêsu đã cho
chúng ta một khuôn vàng thước
ngọc: "Chúng con hãy yêu thương
anh em như chính mình". (Mt
19,19). Với tình yêu này chúng ta
sẽ không làm cho người khác
những gì ta không muốn họ làm
cho mình. Tục ngữ Việt Nam có
câu: "Yêu nhau mọi sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho
bằng!"
Lạy Chúa, xin ban cho con tấm
lòng đại lượng và yêu thương,
luôn nhận ra những gì tốt đẹp nơi
anh em, để khuyến khích và nâng
đỡ họ như con muốn họ làm điều
ấy cho con.
Thiên Phúc
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Kim Chỉ Nam
CỦA ĐỨC
HỒNG Y
NGUYỄN VĂN
THUẬN
Thập Đại Bại - Thập Đại Thắng
- Thập Đại Bệnh
Các đề tài nầy chúng tôi đã nghe
chính Đức Hồng Y giảng trong các
dịp tiếp xúc với đồng hương hải ngại
tại California. Nhưng thiết nghĩ, còn
rất nhiều người chưa được nghe các
tư tưởng nầy. Vì thế, chúng tôi cũng
xin ghi lại nơi đây để cho mọi người
cùng học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm
cho cuộc sống cá nhân cũng như
cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng
ta.
-Thập Đại Bại: Trên bước đường
theo Chúa, con phải can đảm kiểm
điểm để loại trừ những tiêu cực sau
đây:
1. Kiêu căng, xem người như máy
móc, độc đoán, chẳng chịu nghe ai,
bảo thủ ý kiến.
2. Băn khoăn, bi quan, khiến cho
người nghe cũng đâm hoang mang
3. Không biết dùng người, không
chọn người, không biết huấn luyện,
không hòa mình, không khoan dung,
sống cách biệt, giữ óc địa phương.
4. Đa nghi với mọi người, mang
bệnh "do dự mãn tính", sợ mất lòng,
thay đổi ý kiến như chong chóng.
5. Tự mình ôm đồm bao quát tất cả,
lạc lõng trong những chuyện vụn vặt,
không phân biệt đâu là chính yếu,
đâu là phụ thuộc.
6. Miệng nói rất khéo, nhưng làm thì
khác, cuối cùng chẳng ai tin. Tuyên

bố rùm beng, nhưng sống và hành
động không ra gì. Gặp khó khăn thì
buông xuôi nản lòng. Thành công thì
huênh hoang tự đắc và cướp công vô
ơn với kẻ thành tâm giúp mình.
7. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ
mệnh, can đảm nhận trách nhiệm,
cùng thành công, cùng thất bại,
không bao giờ loàm tổn thươg tình
huynh đệ. Tình nguyện nhận điềukhó
cho mình và để cái dễ cho cộng sự
viên.
8. Trước mỗi việc đều có chương
trình, kế hoạch; sau mỗi việc đều
kiểm điểm chân thành, phê bình và
tự phê, sợ tâng bốc, thích nghe nói
thẳng, nói thật.
9. Chỉ tìm phục vụ, quên mình vì đại
cuộc, xác tín mình chỉ là khí cục
trong tay Chúa, nên chỉ tìm ý Chúa;
giữ vừng lập trường, thấy ai hơn
mình thì vui mừng; chuẩn bị cho
tương lai, dọn đường và trao hết kinh
nghiệm cho người kế vị mình.
10. Trước mọi công việc, trong mọi
khó khăn, biết cầu nguyện, tìm ánh
sáng và sức mạnh nơi Chúa, bàn hỏi
với Chúa trước hết, phó thác cho
Chúa trọn vẹn. Hy vọng trong thất
vọng, cứ vui vẻ tiến lên, ngày mai có
Chúa lo.
Thập Đại Bệnh: Để có thể xây dựng
Cộng Đoàn và đem Giáo Hội vào
trong thế giới một cách hiệu quả,
trước hết con phải trừ khử những
bệnh tiêu cực sau đây:
1. Bệnh quá khứ cục bộ: Chỉ có quá
khứ là đáng kể và ước ao trở về lại
thời kỳ vàng son đó.
2. Bệnh tiêu cực bi quan: Thở than
và chỉ trích mọi người, mọi việc.
3. Bệnh phô trương chiến thắng: Làm
tất cả chỉ để khoe khoang cái tôi của
mình.
4. Bệnh cá nhân chủ nghĩa: Chỉ nghĩ
đến mình và quyền lợi của mình.
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5. Bệnh lười biếng tránh né: Không
dám động ngón tay vào bất kỳ việc gì
cả vì sợ mệt, sợ tốn của, sợ mất giờ.
6. Bệnh chuẩn mực trần tục: đánh gía
mọi sự việc và người khác theo cách
thức mà báo chí truyền thông và thị
hiếu của dân chúng đề ra.
7. Dấn thân nửa vời, thịnh thì xu thời
"xông pha cứu trợ người thắng trận",
suy thì rút lui nhẹ nhàng, không chịu
trách nhiệm, và đổ lỗi cho người
khác.
8. Không có chương trình và kế
hoạch, hăng tiết theo cảm hứng, thích
tấn công, khó chịu khi nghe sự thật
mất lòng.
9. Ích kỷ, chỉ tìm danh lợi cho bản
thân mình, sợ người khác hơn mình,
giấu kỹ những kinh nghiệm của
mình.
10. Không cầu nguyện, chỉ tin vào tài
năng và mưu mô, thủ đoạn trần tục,
trông cậy vào quyền thế.
Thập Đại Thắng: Đây là những đức
tính con cần phải kiên trì rèn luyện,
để dấn thân trong lãnh vực tông đồ:
1. Khiêm tốn trọng nhân phẩm của
mỗi cá nhân; uyển chuyển, linh
động; lắng nghe sáng kiến mọi
người, rồi suy nghĩ, lượng giá.
2. Ý thức, tin tưởng sứ mạng của
mình như một ơn Chúa, bình tĩnh
trước mọi biến cố.
3. Có thuật dùng người, chấp nhận
đối thoại tìm hiểu từng người, tâm
hồn quảng đại, biết quên bỏ những
lầm lỗi của kẻ khác, lắng nghe bạn
bè khuyên bảo, và nhất là biết nghe
kẻ thù chỉ trích.
4. Tín nhiệm cộng sự viên, xem, xét,
làm. Quyết định sáng suốt, thực hiện
cho kỳ được.
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5. Chia sẻ trách nhiệm với các cố
vấn, với chuyên viên, cộng sự viên.
Luôn học hỏi, trau giồi thêm khả
năng.
6. Nói ít, làm nhiều, luôn luôn trọng
kỷ luật, đi tiền phong, nêu gương
sống trong mọi lãnh vực, nhìn thẳng
thực tế, khách quan, khiêm tốn lúc
thành công, chia sẻ niềm vui với
cộng sự viên, kiên trì, nhẫn nại,
không bao giờ thất vọng.
7. Bệnh đợi chờ phép lạ: Không chịu
làm việc, dấn thân, nhưng lại chờ
mong được kết quả tốt.
8.Bệnh tùy hứng vô định. Không có
lý tưởng rõ ràng và cũng chẳng bao
giờ kiên trì trong công việc.
9. Bệnh sống vô trách nhiệm: Ích kỷ,
chỉ nghĩ đến mình. Không quan tâm
đến việc chung và những bổn phận
khác.
10. Bệnh bè phái chia rẽ: Lập phe
nhóm cho riêng mình. Không chấp
nhận người khác ý kiến với mình.
Kết luận:
Những người bạn tù ở chung buồng,
chung trại với Đức Hồng-Y Phanxicô
Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nhiều
người không cùng tôn giáo với ngài,
vẫn xem ngài là người bạn, là anh em
và rất kính trọng tư cách, đời sống
đạo đức thánh thiện của ngài. Nhiều
người khi gặp lại ngài ở hải ngoại,
vẫn một lòng cảm mến và rất lấy làm
hân hạnh là người cùng chung cảnh
ngộ gian nan tù tội với ngài. Khi
được tin ngài qua đời, nhiều người
đã phát biểu cảm tưởng qua báo chí,
bày tỏ lòng thương tiếc "một bậc
chân tu" đã trải qua cuộc đời lắm
gian nan, thử thách...Đối với người
Công giáo, Đức Hồng Y Phanxicô
Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một
đấng thánh, một gương mẫu can
đảm, hy sinh giữa cuộc đời. Những
tư tưởng và những gương lành,
gương thánh trong cuộc đời của ngài
đã được nhiều người Công giáo trên
thế giới gồm đủ mọi chủng tộc

nghiên cứu học hỏi. Có thể nói người
ngoại quốc còn biết ngài có khi hơn
cả người Việt Nam, đồng bào của
ngài. Cái tin ngài mất, mới đó, mà đã
bốn năm rồi ! Chúng tôi nghĩ rằng
đồng hương vẫn chưa quên gương
mặt hiền lành, thánh thiện và vui
tươi, luôn luôn tràn trề hy vọng như
khẩu hiệu Giám Mục của ngài "Vui
Mừng và Hy Vong".

Một tóc vàng hoe chạy xe quá tốc độ,

và bị ách lại bởi một nữ cảnh sát
có cùng màu tóc. Cô cảnh sát yêu
cầu tóc vàng hoe xuất trình bằng
lái.
Tìm trong ví một hồi, tóc vàng
hoe đành hỏi cô cảnh sát: Cái
bằng lái đó, trông nó như thế nào
thưa cô?

**

- Nó hình chữ nhật, và có dán ảnh
của cô trên đó.

****** H ọ Hàng******

Cûúâi

Tìm một hồi nữa, tóc vàng hoe lôi
ra một... cái gương nhỏ hình chữ
nhật, soi lên thấy có mặt mình rõ
ràng, bèn đưa cho cô cảnh sát:
Đây rồi thưa cô!

Tôi là ai?
Một người đàn ông ở Philadelphia tự
tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau
đây:

Cô cảnh sát nhìn vào gương, sau
đó trả lại cho tóc vàng hoe và nói:
Cô có thể đi được rồi, hóa ra cô
cũng là... cảnh sát.

Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi
có một con gái đã lớn.

TỘI CHỬI CHỒNG

Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi,
kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành
con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở
thành mẹ tôi.
Vợ chồng tôi sinh được một con trai,
vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi,
còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em
của con gái của vợ tôi.
Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con
trai. Đó chính là em trai tôi và cũng
là cháu ngoại tôi, vì nó là con của
con gái của vợ tôi.
Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại
tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là
chồng nàng đồng thời là cháu ngoại
của nàng. Mà chồng của bà ngoại
phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là
ông ngoại của tôi. (Mark Twain)

Cũng là cảnh sát
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Dì Năm nổi tiếng là dữ dằn và
đanh đá với chồng. Lần nào dì đi
xưng tội, dì cũng chỉ xưng có tội
chửi chồng. Một hôm dì xưng tội
xong, cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Có phải dì Năm đó không?
Dì trả lời:
- Đúng, con là dì Năm đây cha.
Cha xứ mừng rỡ:
- Tạ ơn Chúa, bao nhiêu năm nay
lần nào dì cũng vào xưng có tội
chửi chồng, hôm nay không thấy
xưng nữa, dì đã chừa được rồi. À
nè, mà sao dì chừa được tội đó
vậy? Nói cho cha nghe để cha
giảng trong nhà thờ.
Dì năm:
- Thưa cha, tại vì tháng này con
mới đi bác sĩ thẩm mỹ để sửa
môi.
Cha xứ: Trời, thì ra là thế
???!!!!.........
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Lúâi Caãm Taå

HÖÅI AÁI HÛÄU THÛÁC HOÁA
MIÏÌN ÀÖNG HOA KYÂ
Linh Hûúáng
Lm. Giuse Ðinh Công Huỳnh

Ban Cöë Vêën
Ông Ðinh Viết Sung
Ông Ðinh Kim Sơn
Bà Ðinh Viết Cộng

Ban Chêëp Haânh
Hội Trưởng: Ðinh Ngọc Huỳnh
Phó Nội Vu: Ðinh Viết Mã
P. Ngoại Vụ: Ðinh Viết Hòa
Thư Ký: Ðinh Thanh Hà
Thủ Qũy: Trần Văn Hân
Phụng Vụ: Lâm Ngọc Thành
Văn Hoá / Báo chí: Ðinh Viết Ðoan,
Đinh Quang Trung
Sinh Hoạt: Đinh Quang Thoại
Xã Hội: Ðinh Viết Chiến
Thánh ca: Vũ Văn Toàn
Tiếp Tân: Ðinh Viết Ðắc
Khánh Tiết: Ðinh Viết Ðàn
Trật Tự: Lâm Thanh Hùng
Thanh Niên: Đinh Hưng
Ðại Diện Các Khu
Philadelphia (South) : Ðinh Viết Chiến
Philadelphia (North): Ðinh Công Huynh
Montgomery : Ðinh Ngọc Hùng
Upper Darby : Nguyễn Viết Bích
West Chester : Ðinh Viết Nhung
New york : Ðinh Quang Thoại
Virginia Beach : Ðinh Nguyên Long
Hampton (Virginia): Ðinh Viết Dũng
Ohio : Ðinh Viết Rương
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Tri aân vaø Caûm taï

Ñaëc san Thöùc Hoùa Mieàn Ñoâng laø moái daây lieân laïc giöõa caùc ñoàng höông
qua caùc tin töùc, phoùng söï, hình aûnh, ñòa chæ, soá phone. Ngoaøi ra Thöùc
Hoaù Mieàn Ñoâng coø nhaèm chuyeân chôû caùc baøi vôû coù ích lôïi veà tinh thaàn
cho ñoàng höông. Bôûi vaäy chuùng toâi coá gaéng thu goùp thaät nhieàu ñieàu muïc
coù giaù trò, khoâng giôùi haïn chuû ñeà . Chuùng ta tìm ra moät ñöôøng höôùng
rieâng ñeå ñi, taïo phong caùch môùi, coù ích, coù lôïi cho moïi taàng lôùp. Chuù yù
veà ñaïo ñöùc, nhöng khoâng keùm phaàn giaûi trí vui töôi, khieán ñoàng höông
khoâng buoàn chaùn.
Caûm taï
Vôùi muïc ñích toát ñeïp ñoù, chuùng toâi traân troïng caûm taï caùc taùc giaû coäng taùc
caùc ñeà muïc sau ñaây:
Veà Ích lôïi Tinh Thaàn: Chuùng con xin chaân thaønh caûm ôn caùc cha, caùc tu
só nam nöõ ñaõ cho chuùng con nhieàu baøi vôû coù gía trò veà ôn ích thieâng
lieâng. Chuùng con xin heát loøng caûm taï.
Göông Nhaân Ñöùc: Chuùng toâi xin tri aân quyù taùc giaû vaø quyù ñoàng höông ñaõ
coäng taùc ñoùng goùp caùc baøi noùi leân ñöôïc nhöõng taám loøng nhaân ñöùc cuûa
ngöôøi Thöùc Hoaù, nhaèm neâu göông saùng cho con chaùu. Xin chaân thaønh
caùm ôn quyù taùc giaû.
Tin Töùc Sinh Hoaït khaép nôi cuaû ngöôøi ñoàng höông: Xin caûm ôn quyù vò ñaõ
cung caáp tin vui buoàn khaép nôi. Ñaëc bieät caùm ôn oâng hoäi tröôûng ñaõ saên
tin giuùp ñaëc san.
Giaù Trò Lòch söû Cuûa Cha oâng: Xin caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ coù coâng
söu taäp taøi lieäu cuûa Lòch söû Laøng Thöùc Hoùa (Trong muïc naøy chuùng toâi
trích moät soá taøi lieäu ôû “Lòch söû Laøng Thöùc Hoùa”), ñeå cho con chaùu bieát
theâm söï hình thaønh vaø thaønh laäp cuaû laøng trong thôøi kyø sô khai cho tôùi
ngaøy nay.
Tính Caùch Xaây Döïng: Caûm ôn quyù ñoàng höông ñaõ coù nhöõng baøi vieát thaät
yù nhò saâu xa ngaàm noùi leân nhöõng öu khuyeát ñieåm ñeå caàu tieán.
Giaûi Trí, vui cöôøi: Xin caûm ôn caùc baïn ñaõ cho nhöõng nuï cöôøi ñoâi khi
cuõng caàn phaûi thö giaõn, khoâng quùa caêng thaúng vaø nuï cöôøi baèng möôøi
thuoác boå.
Muïc Taøi Chaùnh: Xin caùm ôn oâ. Thuû quyõ ñaõ baù caùo roõ raøng chi tieâu cuûa
hoäi vaø xin caûm ôn taát caû nhöõng aân nhaân vaø ñoàng höông ñaõ uûng hoä taøi
chaùnh haøng naêm cho hoäi. Xin quyù vò roäng tay ñeå uûng hoä theâm cho tôø
Ñaëc san ñeå trang traûi aán loaùt.
Giôùi Treû vaø Tieáng Anh: Chuùng ta coá gaéng daønh moät vaøi trang tieáng anh
cho giôùi treû cho haïp khaåu vò hôn. Veà phaàn naøy caùm ôn Thaày Chuaån ñaõ
coäng taùc giuùp cho giôùi treû xích laïi gaàn vaø hieåu bieát theâm veà cha oâng.
Chuùng toâi cuõng caùm ôn ngöôøi giuùp moät vaøi maåu chuyeän vui baèng tieáng
Anh.
Hình AÛnh: Moät tieát muïc phoùng söï quan troïng maø tôø ñaëc san khoâng theå
thieáu, caøng nhieàu caøng toát. Noù noùi leân söï sinh hoaït thöïc teá cuûa baø con
trong hoäi, ñeå cho nhöõng ngöôøi ôû xa, nhöõng ngöôøi khoâng coù cô hoäi ñöôïc
sinh hoaït chung ñöôïc bieát roõ hôn. Noù laø nhöõng phoùng söï khoâng caàn
nhieàu lôøi maø raát trung thöïc. Xin caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp chuïp
vaø cung caáp hình aûnh cho chuùng toâi.
Xin chaân thaønh tri aân vaø caûm taï taát caû quyù vò

Hội Trưởng và. BBT. Đặc San Thöùc Hoùa Mieàn Ñoâng Hoa Kyø
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MỪNG KHÁNH THỌ CHA BÙI ĐỨC PHỔ

Các anh chị em Thức Hoá Kênh 5 tổ chức mừng Khánh Thọ cho Linh mục Giuse Bùi Đức Phổ
tức Bùi Mạnh Tín vừa tròn 60 tuổi (1946-2006).
Thánh Lễ Tạ ơn đã được cử hành long trọng với sự đồng tế của 7 linh mục quanh vùng PhiLadelphia.
Cha Bùi Đức Phổ tức cha Bùi Mạnh Tín đã phục vụ cho con dân xứ Thức hoá gần 10 năm (t ừ 1976- 1985).
Hiện nay Ngài đang làm chánh xứ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở New Mexicô
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HÒNH AÃNH NGAÂY SINH HOÅAT NGOÂAI TRÚÂI CUÃA HÖÅI AÁI HÛÄU THÛÁC HOÁA
MIÏÌN ÀÖNG HOA KYÂ VAÂO THAÁNG

Đặc San Thức Hoá

*

T. 106
106

*

7

HAÂNG NÙM
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MÖÅT VAÂI HÒNH AÃNH GIÚÁI TREÃ THÛÁC HOÁA VUI CHÚI TRONG NGAÂY PICNIC HAÂNG NÙM
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Đức ông Đinh Đạo và cha Đinh Minh đến Phila thăm
Bà con Thức Hóa năm 2006
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DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ TÀI CHÁNH CHO ĐẶC SAN THỨC HÓA MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ô/B Đinh Kim Sơn
A/C Đinh Thanh Hà
A/C Đinh Ngọc Huỳnh
A/C Lý Huy & Kim Anh Đinh
A/C Đinh Viết Hòa
Em Đinh Cường
Anh Đinh Viết Đắc
A/C Trần Văn Hân
Em Phương Đinh
Bà Đinh Viết Cộng
A/C Đinh Viet Huynh
A/C Đinh Quang Thoại
A/C Đinh viết Chiến
A/C Đinh Viết Nhung
Ô/B Đinh Viết Mã
A/C Đinh Công Thiện
A/C Đinh Viết Đoan

50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
10.00
30.00
50.00
50.00
20.00
25.00
50.00
30.00
50.00

Tổng cộng

$650.00

Tổng cộng tính đến ngày 12 tháng 5, năm 2007 là: $595.00
Xin chân thành cảm tạ tấm lòng rộng lượng của quí ân nhân đã ủng hộ cho tờ báo.
Chúng tôi mong sự đóng góp tài chánh của tất cả quí vị, để cho Đặc San Thức Hóa Miền
Đông Hoa Kỳ được trường tồn và đến tận tay quí vị hàng năm.
Ủng hộ tài chánh cho tờ báoThức Hoá, xin quí vị xin gởi về:
Trần Văn Hân
36 N Pennock Ave.
Upper Darby, PA 19082
Điện Thoại: 610 789-0107
Chi phiếu xin để tên Han Van Tran
Đặc San Thức Hoá
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DANH SÁCH HỘI VIÊN ỦNG HỘ NIÊN LI ỄM CHO HỘI THÖÙC HOAÙ
M Đ HK / NGÀY ĐẠI HỘI 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GÑ. Ñinh coâng Hoaø
GÑ. Nguyeân Vieát Bích
GÑ. Ñinh Ngoïc Huyønh
GÑ. Ñinh Vieát Ñaøn
GÑ. Ñinh Thò Anh
GÑ. Ñinh Thaïnh
GÑ. Ñinh Laäp
GÑ. Ñinh Thuaàn
GÑ. Ñinh Trung Tín
GÑ. Ñinh Vieát Ñaèng
GÑ. Lauren Ñinh and Ñinh Kim Sôn
GÑ. Ñinh Vieát Coäng
Ob. Nguyeân Vaên Nghieâm
GÑ. Ñinh Vieát Tuaán
GÑ. Nguyeãn Muoän
GÑ. Ñinh Höng
Baø Cuï Nguyeãn Thò Höông
GÑ. Vuõ Thò Hueä
GÑ. Laâm coâng Thaùi
GÑ. Ñinh Ngoïc leã
GÑ. Laâm ngoïc Taân
GÑ. Laâm Ngoc Thaønh
GÑ. Laâm Thu Haø
OÂ. Ñinh Vieát Ngöu
GÑ. Ñinh Ngoïc Ñieàm
GÑ. Ñinh Quang Trung
GÑ. Ñinh Vaên Phöông
GÑ. Ñinh Ngoïc Tuaán
GÑ. Ñinh Ngoïc Huøng
Cuï Nguyeãn Thò Kim
Meï baø HT Ly
GÑ. Phaïm Vaên Baùch
GÑ. Ñinh Thò Höôøng + Leâ Vaên Hai
GÑ. Ñinh Vieát Ñoan
GÑ. Ñinh Vaên Sung
GÑ. Ñinh Vaên Nhung
GÑ. Ñinh Vaên Trí
GÑ. Ñinh Vaên Töù
GÑ. Ñinh Minh Chính
GÑ. Ñinh Vieát Hoaø
Đặc San Thức Hoá
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30.00
50.00
50.00
60.00
40.00
100.00
20.00
40.00
50.00
40.00
100.00
20.00
30.00
60.00
40.00
30.00
30.00
25.00
40.00
100.00
20.00
60.00
20.00
200.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
30.00
20.00
60.00
60.00
50.00
20.00
50.00
30.00
10.00
20.00
40.00
Miền Đông Hoa Kỳ

41
GÑ. Ñinh Tieán Ñaït
42
GÑ. Nguyeãn Bính Khieâm
43
GÑ. Ñinh Taâm Thieän
44
GÑ. Ñinh Kim ÑÍnh
45
GÑ. Ñinh Sôn Haø
46
GÑ. Ñinh Ngoïc Coâng
47
GÑ. Phaïm Thieân Nga + Hai Nguyeãn
48
GÑ. Ñinh Coâng Thieän
49
GÑ. Ñinh Thanh Haø
50
GÑ. Ñinh Quang Hoaø
51
GÑ. Ñinh Kim Anh – Huy
52
GÑ. Ñinh Cöôøng Cöông
53
GÑ. Ñinh Töù
54
GÑ. Ñinh Ngoïc Khoâi
55
GÑ. Ñinh Vieät Mieân
56
GÑ. Ñinh Quang Tröôøng
57
GÑ. Traàn Kim Sôn
58
GÑ. Ñinh Quang Thoaïi
59
GÑ. Ñinh Gia Thuî
60
GÑ. Ñinh Coâng Huyønh
61
GÑ. Ñinh Vieát Chính
62
GÑ. Ñinh Vieát Maõ
63
GÑ. Ñinh Vaïn Ñieàn
64
GÑ. Ñinh Kim Khanh
65
GÑ. Ñinh Nguyeãn yeán Phong
66
GÑ. Ñinh V Chieán
67
GÑ. Ñinh Quang Thi
68
GÑ. Tuan C. Nga Thi Ñinh
69
GÑ. Traàn Vaên Haân
70
Cha Ñinh Coâng Huyønh
71
GÑ. Ñinh Ngoïc Haûi + Nguyeân Long
72
Ban Theå Thao
Toång Coäng Thu Ngaøy Ñaïi Hoäi
Chi Ngaøy Ñaïi Hoäi
Chi linh tinh trong naêm (oâng Hoäi Tröôûng thöïc hieän)
CÒN
QUÕI NAÊM TRÖÔÙC COÙ
TOÅNG COÄNG

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
60.00
60.00
100.00
40.00
40.00
20.00
150.00
30.00
100.00
20.00
200.00
30.00
42.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
64.00
300.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
3,981.00
-1,786.00
-672.00
+ 1523.00
+2,448.02
3,971.02

Xin chaân thaønh cám ơn toaøn theå quyù vò trong Hoäi ñaõ tận tình ñoùng goùp cho Hoäi
Kính trình caùc thaønh vieân trong Hoäi Aùi Höõu Thöùc Hoaù mieàn Ñoâng Hoa Kyø.
Neáu coù ñieàu khoaûn nào thieáu soùt xin ñöôïc boå tuùc vaø thöù lỗi cho.
Xin lieân laïc vôùi Thuû Quyõ Traàn vaên Haân . Tel 610.789 0107
TRAÀN VAÊN HAÂN 36 N. Pennock Ave. / Upper Darby, PA 19082
Đặc San Thức Hoá
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Hội Ái Hữu Thức Hóa Miền
Đông Hoa Kỳ
Biên Bản phiên họp thường niên của Hội Ái
Hữu Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ ngày 6
tháng 5 năm 2007
tại nhà thờ St Thomas Aquainas.
Thành phần tham dự:
Cha Đinh Công Huỳnh Cha Linh Hướng
Ông Đinh Ngọc Huỳnh Hội Trưởng
Ông Đinh Viết Mã Hội Phó Nội Vụ
Ông Trần Văn Hân Thủ Quỹ
Ông Đinh Thanh Hà Thư Ký
Ông Đinh Viết Đoan Trưởng ban báo Chí
Ông Lâm Ngọc Thành, ban Phụng Vụ
Ông Đinh Viết Huynh, Trưởng Khu N. Phila
Ông Lâm Thanh Hùng, ban Trật Tự
Ông Đinh Viết Đắc, ban Tiếp Tân
Chi tiết cuộc họp:
A) Ngày giờ và chi tiết tổ chức Đại Hội Thức Hóa
Miền Đông Hoa Kỳ Năm 2007
Theo thông lệ hàng năm, hội chúng ta sẽ tổ chức vào
ngày Chúa Nhật 27 tháng 5 năm 2007, trước
ngày Lễ Memorial Day. Chương trình ngày Đại Hội
như sau:
1:00 Có mặt đông đủ
1:30 Thánh lễ bắt đầu
2:45 Họp mặt tại hội trường

Phân chia công tác:
1) Nhà thờ
• Phụng vụ và hoa nến: Ông Lâm Ngọc Thành
• Thánh Nhạc: Ông Tuấn
• Thánh Giá nến cao: Ông Lâm Ngọc Thành chọn
• Hai Bài Đọc: Ông Lâm Ngọc Thành chọn
• Lời Nguyện Giáo Dân: Ông Lâm Ngọc Thành
chọn
• Trang hoàng Đài Các Thánh Tử Đạo: Ông Lâm
Ngọc Thành
• Dâng của lễ: Mời người ở xa về
• Thu tiền dâng cúng: Ông Đinh Viết Đắc
Đặc San Thức Hoá
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• Giới thiệu trong nhà thờ: Ông Đinh Thanh Hà
• Cám ơn: Ông Đinh Ngọc Huỳnh
2) Hội Trường
• Xắp xếp bàn ghế: Ông Đinh Viết Đàn
• Biểu Ngữ: Ông Lâm Thanh Hùng và ông Đinh
Viết Đắc
• Giới thiệu chương trình: Ông Nguyễn Văn
Thoại/Trung
• Văn nghệ : Ông Nguyễn Văn Thoại/Trung
• Trât Tự: Ông Lâm Thanh Hùng
• Tiếp tân: Ông Đinh Viết Đắc
• Chuơng trình Karaoke và âm thanh Ông Huynh và
ông Phong
• Chương trình xổ số: Ông Đinh Thanh Hà
Xin lưu ý: Chúng ta sẽ giới thiệu chương trình sinh
hoạt trước khi dọn thức ăn.
• Thực phẩm:
Ông Đinh Viết Chiến: Trách nhiệm tổng quát và
chọn thêm các món ăn thích hợp
như Pizza, gà chiên, chả lụa, heo quay.
Ông Đinh Viết Bích (Upper Darby): Xôi : (20
Lbs)
Ông Đinh Ngọc Hùng: Hột gà lộn (300 cái) và
rau răm:
Ông Đinh Viết Hoà (Phoenixville): Gỏi ( 2
Thùng) và xôi (20 Lbs)
Ông Đinh Viết Huynh: Bia ( 6 két), Nước ngọt
đủ loại (20 chai), nước lạnh (10
gallons), đá (5 bao), và nhớ mang theo thùng đựng
đá.
Ông Đinh Ngọc Huỳnh: Đĩa giấy, giấy lau
miệng, muỗng, nĩa, dao. và bao rác, Đặc
biệt năm nay, Ông trưởng hội sẽ tặng 20 lbs nem
chua.
Lưu ý: Xin quí vị cố gắng ở lại cùng nhau dọn
dẹp hội trường
Bàn thảo các sinh hoạt của hội
1. Sinh hoạt trong hội năm vừa qua:
a. Phát hành kỷ yếu Thức Hóa
b. Tổ chức đại hội Thức Hóa Miền Đông Hoa Kỳ
c. Tồ chức Picnic vào mùa hè
d. Thăm viếng những người đau ốm
e. Cầu nguyện và chia buốn với thân nhân của hội
viên Thức Hóa qua đời
f. Tham dư đám cưới và chia vui với hội viên và
thân nhân
g. Chúc mừng 40 năm linh mục của cha linh hướng
Đinh Công Huỳnh
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2. Cố gắng làm một Web Site cho hội Thức Hóa
Miến Đông Hoa Kỳ.

Bì thính cuộn lá mơ lông

a. Chọn tên cho Web Site của hội. Những tên đã
được đề nghị
* Thuchoa.com
* ThuchoaMDHK.com
* Nguoithuchoa.com
* Thanhuuthuchoa.com
* Ông Đoan sẽ nghiên cứu đế chọn tên thich hợp
cho Web Site Thức Hoá. Cố gắng để có tên trước
ngày đại hội để thông báo cho bà con.

Bì thính cuộn lá mơ chấm
nước mắm ớt là món khoái
khẩu mang hương vị dân dã.
Để làm món bì thính không
khó. Da heo sau khi luộc chín
bằng nước dừa xắt sợi mảnh,
sao cho bì không dai là được.

b. Design Forum để làm phương tiện liên lạc và
thông báo các tin tức vui buồn của hội viên

Thịt đùi heo cũng luộc nước dừa cho thấm độ ngọt và xắt
sợi, trộn chung phần da rồi cho thật nhiều thính, tỏi, băm,
ớt và nêm nếm vừa ăn bằng đường, muối, bột ngọt.

c. Đưa các báo trong của hội trong những năm trước
lên mạng
d. Các hình ảnh liên quan đến sinh hoạt của hội

Bạn cũng có thể tự làm thính bằng cách rang gạo cho
vàng, sau đó xay hay giã thành bột thính thật mịn.

e. Mục đích để mọi người Thức Hoá có nơi để biết
tin tức và các sinh hoạt của hội.
3. Phương thức để ngày họp mặt được dài và có ý
nghĩa hơn.
a. Bán vé số trong lúc sinh hoạt dưới hội trường.
b. Chương trình karaoke có giải thưởng do tất cả mọi
người tham dự làm giám khảo.

Để có lá mơ lông, lá sung, lá đinh hương tươi non, phải
chọn mua ở các chợ vùng ven hay hái trong vườn nhà. Lá
mơ lông phải chọn lá bản to, gắp thêm một đũa bì thính,
kèm ít lá sung, lá ngò thơm và các loại rau vườn rồi cuộn
lại như kiểu bì cuốn. Món này chấm với nước mắm tỏi ớt.
Wow ....

Phở cuốn

4. Kiểm điểm thêm bớt các món ăn trong ngày
đại hội
a. Bớt bánh cuốn và bê thui
b. Thêm Pizza và đùi gà chiên
5. Kiểm điểm các nghi thức trong nhà thờ.
a. Vẩn như năm trước, không có gì thay đổi
b. Ông Tuấn sẽ giúp phần thánh nhạc thay cho ông
Khánh đã di chuyển về Texas.
6. Chi Tiêu
a. Thông báo chi, tiêu trong ngày Đại hội năm thứ
20 và các chi tiêu tính tới ngày 6 tháng 5,
năm 2007.
7. Chương trình cho năm tới
a. Cố gắng sắp xếp thời giờ viếng thăm và dâng
thánh lễ với quý vị hội viên vùng Virginia
b. Nghiên cứu thành lập Web Site Thức Hóa
c. Tổ chức Picnic mùa hè

Đặc San Thức Hoá

Nguyên liệu
300g thịt bò mềm, 1/2 kg
bánh ướt, 200g giá, 100g rau
thơm các loại, 50g hành lá,
50g hành phi, 1/2 thìa súp
hạt nêm, 1 thìa súp dầu ăn, 2
thìa cà phê tỏi băm, nước
mắm chua ngọt.

Thực hiện

Thịt bò xắt lát mỏng, ướp tỏi băm, hạt nêm, dầu ăn để
khoảng 5 phút. Phi thơm tỏi, cho thịt vào chảo xào vừa
chín. Hành lá xắt nhỏ, giá chần sơ. Rau thơm rửa sạch.
Trải miếng bánh ướt ra đĩa, cho một miếng thịt bò, vài lá
rau thơm, giá trụng, hành lá, hành phi vào, gấp mép, cuốn
tròn lại.
Trình bày: Xếp phở cuốn ra đĩa, múc thêm thịt bò để lên
trên dọn chung với nước mắm chua ngọt.
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CÁC THÂN NHÂN
THỨC HÓA ĐÃ QUA
ĐỜI từ 2001- 2007
QUA ÑÔØI TRONG NAÊM 2001
1.- Baø Maria Nguyeãn Thò Maän
laø thaân maãu cuûa anh chò Nguyeãn
Bænh Khieâm qua ñôøi taïi Vieät
Nam
2.- Anh Ñoâminicoâ Ñinh Ngoïc
Quang laø chaùu ruoät cuûa OÂng Baø
Ñinh Ngoïc Huyønh qua ñôøi taïi
Vancouver, Canada
3.- OÂng Giuse Trònh Coâng Ña
laø thaân phuï cuûa anh chò Trònh
Coâng Ñaùng qua ñôøi taïi Vieät
Nam.

*QUA ÑÔØI TRONG NAÊM
2002
01.- OÂng Ñoâminicoâ Nguyeãn Vaên
Thung qua ñôøi ngaøy 12-02 -2002 taïi
Long Höông, BaøRòa laø Thaân Phuï
cuûa Anh Nguyeãn Xuaân Phong vaø
Chò Phaïm Vaên Taäp
02.- Baø Aneâ Buøi Thò Kim Oanh laø
nhaïc maãu cuûa anh Ñinh Vieát Ñieäp
qua ñôøi ngaøy 28-04-2002
03.- OÂng Ñinh Ngoïc Khieát qua ñôøi
ngaøy 11thaùng 06 naêm 2002 taïi
Australia laø thaân phuï cuûa anh chò
Ngoâ Vaên Tuù
04.- Anh Ñinh Xuaân Ñieäp (con
OÂng Baø Ñinh Vieát Ñoaûn) qua ñôøi
ngaøy 07-07-2002 taïi Hoá Nai Buøi
Chu
05.- Baø Maria Ñinh Thò Löï (töùc
baø Phaàn Ñoâi) qua ñôøi ngaøy 23-102002 taïi Los Angeles
06.- OÂng Coá Giuse Ñinh Khaéc
Khoan qua ñôøi ngaøy 11-11-2002 taïi
San Jose laø thaân phuï cuûa cha Ñinh
Ñöùc Haûo
07.- Baø Maria Ñinh Thò Cay (vôï
oâng Ñinh Vieát Khoaïn) qua ñôøi

ngaøy 07- 12 -2002 taïi Hoá Nai Buøi
Chu
*
QUA ÑÔØI TRONG NAÊM 2003
.1- Baø Coá Maria Ñinh Thò Ñaïm
qua ñôøi ngaøy 06-02-2003 taïi
Minnesota, höôûng thoï 92 tuoåi, thaân
maãu cuûa Ñöùc OÂng Giuse Ñinh Ñöùc
Ñaïo vaø nhaïc maãu cuûa Anh Chò Ñinh
Vaên Ñình
2.- OÂng Giuse Phaïm Vaên Dieän
Thaân phuï anh Phaïm Vaên Ñieän vaø
anh Phaïm Vaên Thanh
3- OÂng Ñoâminicoâ Ñinh Ngoïc
Quyønh qua ñôøi ngaøy 20 thaùng 10
naêm 2003 taïi Lon Beach CA.
Höôûng döôngï 52 tuoåi laø em cuûa oâng
Hoäi Tröôûng Ñinh Coâng Huyønh
*
QUA ÑÔØI TRONG NAÊM 2004
1- Baø Coá Maria Ñinh Thò Chaån,
thaân maãu Linh Muïc Ñinh Coâng
Nghò qua ñôøi taïi Oregon Wa naêm
2004
2- Chò Terexa Nguyeãn Thanh Mai
Cathy qua ñôøi ngaøy 14 thaùng 04
naêm 2004 taïi Noth Wales höôûng
döông 52 tuoåi, laø con baø cuï Nguyeãn
Vaên Ly vaø laø chò baø Hoäi Tröôûng
Ñinh Ngoïc Huyønh.
3- Baø Maria Ñinh Thò Thay laø thaân
maãu chò Ñinh Vieát Mieân qua ñôøi
ngaøy 01/ 05 /2004 taïi Keânh 5 caùi
Saén VN.

QUA ÑÔØI TRONG
NAÊM 2005- 2006

*
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QUA ÑÔØI TRONG
NAÊM 2006- 2007
1• Dominico Trần Văn
Vũ qua đời tại Texas tháng 2 ,
2007 (Thân phụ chị Đinh Kim
Khánh)
2• Dominico Đinh Ngọc
Quynh qua đời tại Tân Binh
Việt Nam ngày 22 tháng 2 năm
2007 hưởng thọ 70 tuổi (là bào
huynh ông bà Đinh Ngọc
Huỳnh)
3• Maria Đinh Thị Hiên
qua đời tại Tân Bình Việt Nam
ngày 12 tháng 4 năm 2007 (là
thân mẫu anh chị Lương Văn
Nam)

Thân Nhân Qua Đời Tại
Việt Nam 2006 -2007

1 - Giuse Ðinh Nguyên
Long (trưởng Khu
Virginia Beach ) qua ñôøi
naêm 2005
2 - Gioan Baoxita Ðinh
Ngọc Thạch ( hội viên
hội Thức Hóa MÑKH qua
ñôøi taïi Ca.) naêm 2006
3- Teresa Nguyễn Thị
Na (VN) than mẫu anh
Ðinh Quốc Hùng qua ñôøi

Đặc San Thức Hoá

naêm 2006
4- Giuse Ðinh Viết
Hùng ( VN ) chú ông
Đinh Ngọc Khôi qua ñôøi
naêm 2005
5 - Giuse Ðinh Công
Xước (VN) chú anh Ðinh
Quang Hạnh 2005
6 - Maria Ðinh Thị Chi
(VN ) cô ông Ðinh Ngọc
Huỳnh qua ñôøi naêm 2005
7- Gioan Baoxita Lã
Ngọc Ðẩu ( VN ) Linh
Mục con ông cố Tinh và
bà cố Ðinh Thị Nụ 2005
8- Bà Maria Ñinh Thò
Ren qua ñôøi taïi VN
(Chò ruoät oâng Ñinh Minh)
qua ñôøi naêm 2005.

Daminh Đinh Viết Giáp
Daminh Đinh Viết Bản
Giuse Đinh Viết Xá VN
Maria Đinh Th ị Miền
Giuse Đinh Viết Chất
Maria Đinh Thị Thanh
Maria Đinh Thị Gấm
*******************
*
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DANH SÁCH HỘI ÁI HỮU THỨC HOÁ MIỀN ĐÔNG HOA KỲ
Name
Mr./Mrs. Ðinh Viết An
Ngọc & Ðinh Ân
Mrs. Ðinh Thị Ánh- Toán
Sinh & Nguyễn Văn Bách
Mr./Mrs. Ðinh Gia Bảo
Mr./Mrs. Nguyễn Bảo
Mr./Mrs. Nguyễn Viết Bích
Mr./Mrs. Ðinh Viết Cảnh
Mr Đinh Thành Chương
Mr./Mrs. Ðinh Viết Chiến
Mr./Mrs. Trần Ðức Chính
Mr./ Mrs. Ðinh Viết Chính
Mr./Mrs. Lâm Ngọc Cơ
Mrs. Ðinh Viết Cộng
Mr./Mrs. Ðinh Viết Cư
Mr./Mrs. Ðinh Viết Cường
Mr. Ðinh Viết Ðắc
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Ðàm
Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðàn
Mr./Mrs. Trịnh Công Ðáng

Address
4 Lake Ontario Ct
1735 Fernon Street
73 Hampden Road
2003 Limekilm Pike
1919 Hart Cir
103 Copley Road
103 Copley Road
131 Garrett Dr

City
Hampton
Philadelphia
Upper Darby
Dresher
Hampton
Upper Darby
Upper Darby
Hampton

State
VA
PA
PA
PA
VA
PA
PA
VA

Zipcod
23669
19145
19082
19025
23663
19082
19082
23669

Phone
(757) 851-5052
(215) 465-3621
(610) 352-8421
(215) 292-2993
(757) 850-4235
(610) 734-1929
(610) 734-1929
(757) 826-1890

15 Coachman Dr.

South Frerhold

NJ

07728

732-303-9666

6263 Bustleton
24 Great Lake Dr
5 Beard Cir
4055 K. Street
1216 W. Fisher Ave.
4 Robins Way
5336 Camac Street
39 Glendale Road
2205 Meswenney Cir
45 Copley Road
104 Prince James Dr

Philadelphia
Hampton
Phoenixville
Philadelphia
Philadelphia
Hampton
Philadelphia
Upper Darby
Hampton
Upper Darby
Hampton

PA
VA
PA
PA
PA
VA
PA
PA
VA
PA
VA

19149
23669
19460
19124
19141
23669
19141
19082
23663
19082
23669

(215) 533-3436
(757) 851-6697
(610) 917-1355
(215) 537-4410
(215) 455-3192
(757) 727-0880
(215) 329-4492
(610) 734-2105
(757) 851-2931
(610) 734-0398
(757) 825-8670

Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðằng

39 Glendale Road

Upper Darby

PA

19082

(610) 734-2105

Mr./Mrs. Ðinh Văn Ðiền
Mr./Mrs. Phạm Ðiện
Mr. Đinh Viết Điền
Hoài & Ðiệp Viết Ðinh
Mr./Mrs. Ðinh Văn Ðịnh
Mr./Mrs. Trần Kim Ðô
Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðoan
Mr./Mrs. Ðinh Viết Ðốc
Mr./Mrs. Nguyễn Ðông Ðức
Linh & Ðức Hồng Mạc
Mr./Mrs Bùi Viết Ðức
Tuyết & Dung Nguyễn
Mr./ Mrs. Ðinh Viết Dũng
Mr. Ðinh Văn Dương
Mr./Mrs. Ðinh Văn Dưỡng

S. 95 keystone Rd
54 Sunshine Road

Upper Darby
Upper Darby

PA
PA

19082
19082

(610) 734-1363
(610) 352-1168

124 Hobort Place

Totowa

NJ

07512

973-720-1081

1122 S. 10th Street
9240 Stevens Ave S.
11 Lake Ovide Ct.
335 Copley Road
638 N. Front Street
1511 Beeckenwood Dr
189 W. Chew Street
2450 Morgan Ave.
1900 Laurel Rd # 78
1669 Neptune
242 Parker Ave.
3322 West 86th Street

Philadelphia
Bloomington
Hampton
Upper Darby
Reading
Rock Hill
Philadelphia
Bronx
Lindenwold
Hampton
Woodlynne
Cleveland

PA
MN
VA
PA
PA
SC
PA
NY
NJ
VA
NJ
OH

19147
55420
23669
19082
19601
29732
19124
10469
08021
23669
08107
44102

(215) 467-2675
(612) 884-9556
(757) 851-1153
(610) 352-0709
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(803) 327-1618
(215) 424-6554
(718) 655-1815
(856) 566-4106
(757) 827-5197
(609) 962-6025
(216) 651-8809

Mr./Mrs. Ðinh Sơn Hà
Mr. Mrs. Ðinh Thanh Hà
Mr. Lê Văn Hai
Mrs. Vũ Thị Hải
Mr. Đinh Ngọc Hải
( Trưởng Khu Virginia Beach)

Mr./Mrs. Ðinh Viết Hải
Mr./Mrs. Trần Văn Hân
Mr./Mrs. Hoàng & Hằng
Ðinh
Mr./Mrs. Ðinh Chu Hạnh
Hà & Hạnh Ð. Ðinh
Mr./Mrs. Ðoàn Thị Hạnh
Bình & Hiển Công Ðinh
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Hiệp
Mr./Mrs. Ðinh Công Hòa
Mr./Mrs. Ðinh Viết Hòa
Oanh & Nguyễn Tấn Hòa
Mr./Mrs. Ðinh Quang Hoà
Mr./Mrs Ðinh Viết Hoan
Mr./ Mrs. Ðinh Tiến Hoàng
Mr./Mrs. Mai & Kiên Hoàng
Mr./Mrs. Ðinh Công Hoạt
Lan & Ðoàn Hội
Mr. Ðinh Quốc Hùng
Ánh & Hùng Ðinh
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Hùng
Mr./Mrs. Ðinh Viết Hưng
Mr./Mrs. Ðoàn Viết Hương
Mrs Ðinh Thị Hương
Mrs. Nguyễn Thị Hương
Mr./Mrs. Ðinh Xuân Hương
Kim Anh & Huy Ly
Mr./Mrs. Ðinh Công Huynh
Rev. Ðinh Công Huỳnh
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Huỳnh
Loan & James Ðinh
Lệ & Khánh Kim Ðinh

72 Percheron Drive
305 Tapestry Cir
401 E. Reliance Road
155 W Spencer Street

Spring City
Exton
Telford
Philadelphia

PA
PA
PA
PA

19475
19341
18969
19120

(610) 792-1753
(610) 363-0773
(215) 723-6726

5312 Alishire Ct.
220 N. Reservoir St
36 N. Pennock Ave

Virginia Beach

VA
PA
PA

23464
17602
19082

757-523-2117
(717) 393-8415
(610) 789-0107

PA
PA

17601
17104

(717) 361-0724
(717) 234-5599

VA
OH
PA
PA
PA
PA
PA
PA
OH

23464

(757) 471-1657

19146
19141
19120
19460
17601
17109
44102

(215) 462-1506
(215) 329-0680
(215) 224-3120
(610) 933-7614
(717) 390-1870
(717) 564-3549
(216) 281-5663

PA
NJ
PA
OH
PA
PA
PA
PA
OH
PA
PA

19012
08330
19120
43207
19082
18964

(215) 635-5646
(215) 927-0454
(614) 449-0679
(610) 352-8302
(215) 721-1203

19149

(267) 825-0776

18969
19149

(215) 723-7849
(215) 537-0755

VA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

23464
19446
19141
19145
19446
19082
19082

(757) 523-5426
(215) 776-1607
(215) 457-1639
(215) 755-8369
(215) 631-9173
(610) 853-9446
(610) 352-6354

Lancaster
Upper Darby

60 Glen Moore Circle
2213 Kensington St
5460 N. Sunland Dr
1530 S. Broad St.
1220 W. Fisher Ave.
5710 N. 2nd Street
572 Kimberton Rd
60 Glen Moore Circle
624 Lescure Court
2016 W. 98th Street
Tookany Greek Park
wy
2618 Boulder Ct.
5935 N. 3rd Street
1130 Lawrence Drive
204 Hampden Road
123 8th Street
6406 Arron Street
2230 Springhouse Lane
5906 Castor Ave.
1116 Mecklen Lane
221 Chery Lane
1223 W. Fisher Ave.
1719 Morris St
1213 Scobee Drive
6 Englewood Street
7110 Penarth Ave.
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Lancaster
Harrisburg
Virginia
Beach
Philadelphia
Philadelphia
Philadelphia
Phoenixville
Lancaster
Harrisburg
Cleverland
Cheltenham
Mays Landing
Philadelphia
Columbus
Upper Darby
Souderton
Philadelphia
Philadelphia
Telford
Philadelphia
Virginia
Beach
Lansdale
Philadelphia
Philadelphia
Lansdale
Upper Darby
Upper Darby

*
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Mr./Mrs. Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Mrs. Nguyễn Thị Kim
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Khôi
Mr./Mrs. Ðoàn An Lạc
Châu & Minh Lâm
Mr./Mrs. Vũ Ngọc Lãm
Mrs. Ðinh Thị Ngọc Lan
Mr./Mrs. Nguyễn Khắc Lăng
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Lễ
Mrs. Ðinh Viết Lình
Mr./Mrs. Bùi Trần Loan
Mr./Mrs. Ðinh Viết Lợi
Mr./Mrs. Huỳnh Kim Long
Mrs. Ðinh Nguyên Long
Ms. Ðinh Thị Lụa
Mr./Mrs. Ðinh Luông
Mrs. Ðặng Thị Lượt
Mrs. Nguyễn Văn Ly
Hà & Lý Viết Ðinh
Mr./Mrs. Nguyễn Công Lý
Hoa & Lý Nguyễn
Mr./Mrs. Ðinh Viết Mã
Mr . Đinh Mẫn
Mrs. Nguyễn Thị Mến
Mr./Mrs. Ðinh Viết Miền
Châu & Minh Lâm
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Muôn
Thu Hà & Mỹ Trần
Thúy Mai & Lâm Ngọc Tân
Thu & Lương Văn Nam
Ms. Ðinh Thi Ngoan
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Nhạc
Mr./Mrs. Ðinh Viết Nhân
Mr./Mrs. Ðinh Viết Nhung
Mr./Mrs. Nguyễn Xuân
Phong
Ðinh Hoàng Ðông Phương
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Sắc
Mr./Mrs. Ðinh Thanh Sơn

570 Kimberton Rd.
1529 Ripley Street
73 Ivey Lane
1833 S. 17th Street
4 Lawnside Road
4101 Wadsworth Ct.
1214 W. Fisher Ave.
2605 New Concorde
Ct
733 Tilghman St
60 Glen Moore Circle
12 Frederich Avenue
113 A Spring Drive
7517 Rowland Street

Phoenixville
Philadelphia
Harrisburg
Philadelphia
Cheltenham
Annandale
Philadelphia

PA
PA
PA
PA
PA
VA
PA

19460
19111
17104
19145
19012
22003
19141

(610) 935-2462
(215) 745-9043
(717) 232-6591
(215) 551-1638
(215) 782-3544
(703) 256-2588
(125) 324-7506

VA
PA
PA
MA
NC
PA

20171
18102
17601
02155
27284
19012

(703) 471-8574
(610) 776-0477
(717) 390-1870
(336) 993-1437
(215) 782-3536

905 Hillview Blvd
135 Fernon Street
1212 Old Apex Rd.
195 Washington Ct
5941 N. 5 Th Street
20 Lanfair Road
1401 Denise Cir.
41 Picket Post Lane
26 Hampden Road

Herndon
Allentown
Lancaster
Medpond
Kernersville
Cheltenham
Virginia
Beach
Philadelphia
Cary
Telford
Philadelphia
Cheltenham
Phoenixville
Phoenixville
Upper Darby

VA
PA
NC
PA
PA
PA
PA
PA
PA

23464
19145
27513
18969
19120
19012
19460
19460
19082

(757) 523-0699
(215)465-3621
(919) 467-6877
(215) 721-1692
(215) 548-2248
(215) 782-3766
(610) 917-0254
(215) 935-9059
(610) 352-3792

3941 Winewood CT.

Grand Rapids

MI

49508

616-245-17396

5317 N. 12th Street
4227 J Street
4 Lawnside Rd.
140 Reliance Place

Philadelphia
Philadelphia
Cheltenham
Telford

PA
PA
PA
PA

19141
19124
19012
18969

(215) 324-2853
(215) 744-0976
(215) 782-3544
(215) 721-1749

2739 S. 66 Street
6332 Paschall Ave.
4 Robins Way
1733 Moore Street
29 Stockton St. Apt #
1
224 Fourth Ave.

Philadelphia
Philadelphia
Hampton
Philadelphia

PA
PA
VA
PA

19142
19142
23669
19145

(215) 729-4574
(215) 727-1511
(757) 727-0880
(215) 551-4203

Dorchester
Phoenixville

MA 02124
PA 19460

(617) 825-2634
(610) 935-2059

5618 Rosehill Street
83 Hawthorne Lane
112 Spring Street
9810 Gabon Court

Philadelphia
Willingboro
Reading
Burke

PA
NJ
PA
VA

(215) 329-0597
(609) 877-1672
(610) 372-8249
(703) 239-9319

SE
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Mr./Mrs. Ðinh Kim Sơn
Mr./Mrs. Ðinh Viết Sung
Mr./Mrs. Lâm Ngọc Tân
Mrs. Lâm Công Thái

1435 Windsor Park Lane
227 Fourth Ave.
6432 Paschall Ave
6233 Buist Ave.
4011 Rosehavent Dr. Apt
#2

Havertown
Phoenixville
Philadelphia
Philadelphia

PA
PA
PA
PA

19083
19460
19142
19142

(610) 853-1731
(610) 935-0276
(215) 727-1564
(215) 724-6942

NC
PA
PA
PA
PA
PA
GA
PA
VA
PA
PA
MI

28205
19082
19082
19082
19079
19142
30318
19111
23320
19139
19194
49418

(704) 532-6484
(610) 352-3792
267-205-3554 cell
(610) 352-1606

VA
NY
VA

23464
10469
23518

(757) 523-0834
(718) 515-7320

Mr./Mrs. Ðinh Văn Thăng
Mr.& Mrs. Đinh Viết Thuần
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Thắng
Mr./Mrs. Phạm Ngọc Thanh
Mr./Mrs. Đinh Quang Tranh
Mr./Mrs. Lâm Ngọc Thành
Mr../Mrs Ðinh Xuân Thành
Mr./Mrs. Ðinh Quang Thi
Mr./Mrs. Ðinh Viết Thiên
Kính & Thiện Ðinh
Gấn & Ðinh Tâm Thiện
Mr./Mrs. Ðinh Thịnh

26 Hampden Road
219 S. Lynn Blvd
7039 Aberdeen Rd
1129 Woodland Ave
6433 Saybrook Ave.
1398 Woodmont Lane
1825 Shelmire Avenue
803 Haledon Road
153 S. 60 Street
108 Picket Post Lane
3959 Santefe City

Thúy Ðặng & Thọ Ðặng
Mr./Mrs Ðinh Quang Thoại
Mr./Mrs. Ðinh Hoàng Thông

5525 Homeward Dr.
1339 Mace Ave
8045 Glade Road

Charlotte
Upper Darby
Upper Darby
Upper Darby
Sharon Hill
Philadelphia
Atlanta
Philadelphia
Chesapeake
Philadelphia
Phoenixville
Grandville
Virginia
Beach
Bronx
Norfolk

Nguyễn Ngoc Thiệp & Vi Đinh

1434 North Veau Lop

Nortfolk

VA

23509

757-627-2326

Mr./Mrs. Ðinh Từ Thức
Thanh & Nguyễn Trọng
Thức

14013 Marble Stone Dr

Clifton

VA

20124

(703) 968-7540

PA

17601

(717) 396-9470

VA
PA
PA
PA
PA
VA
NJ
PA

23602
19082
19141
19141
19142
23666
08062
19141

(215)365-1660
(757) 812-3117
(856) 478-0463
(215) 455-1617

VA
PA

22901
19460

(757) 973-3528
(610) 983-3226

Mr./Mrs. Ðinh Viết Thược
Mr./Mrs. Ðinh Gia Thụy
Mr./Mrs. Ðinh Công Tiến
Tiều & Mai Ðinh
Mr./Mrs. Ðinh Trung Tín
Phượng & Nguyễn Toán
Hiền & Vũ Văn Toàn
Anh & Tommy Ðinh
Mr. Ðinh Viết Tôn
Mr./Mrs. Ðinh Viết Trí

1328 Country Club Drive Lancaster
Newport
148 Converse Ct
News
204 Hampden Road
Upper Darby
5336 Carmac
Philadelphia
5106 N. Broad Street
Philadelphia
6934 Grosbeak Pl
Philadelphia
48 Westview Drive
Hampton
103 Bishop Road
Mullica Hill
5208 N. 8 Th Street
Philadelphia
Charlottes
1807 Wake Field Road
Ville
236 Fourth Ave.
Phoenixville
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(215) 726-4368
(404) 350-9606
(757) 545-0960
(215) 748-7188
(610) 917-9741
(616) 531-6398

(610) 352-8302
(215)329-4492

Ý Nhi & Trung Quang Ðinh
Mr. Ðinh Viết Trưởng
Mr./Mrs. Ngô Văn Tú

Reston
Drexel Hill
Upper Darby

VA
PA
PA

20190
19026
19082

(703) 471-0196
(610) 864-8470
(610) 734-2216

Mr./Mrs. Ðinh Viết Tư
Mr. Đinh Xuân Thảo
M.Chu Khang & Đinh Thanh

11672 Mediterranean Ct
3842 Jame St.
7009 Hazel Road
35 West Conestoga
Road
2134 Lyndora Rd
12500 Delshire Lane

Elverson
Virginia Beach
Charlotte

PA
VA
NC

19520
23464
28273

(610) 286-0049
757-270-2288

Mr. Đinh Hoàng Thao

724 Woodshire Way

Beaver Creek

HO

45430

Mr. Nguyễn Xuân Tiến & Thanh

115 Winthrop St.

Roxbury

MA

02119 617-445-2182

Mr. Ðinh Quang Trung
Mr. Ðinh Xuân Trực
Mr. Ðinh Xuân Trường
Mr./Mrs. Nguyễn Văn Tứ
Mrs. Ðinh Thị Tứ
Hồng & Vũ Khắc Tuấn
Tươi & Huỳnh Hoàng Tuấn
Vân & Tuấn Ngô

124 Hobart Place
124 Hobart Place
124 Hobart Place
5336 Carmac
98 Sydney St. # 2
26 Hampden Road
276 N. 8 Street
6112 N. 4 Th Street
1843 Windsor Park
Lane
13814 Newport Ln
1213 Empire Cir.
1212 Jurgent Ct.
417 Winfield Avenue
1105 Derken Ct.
5336 Camac Street
1070 E. Rio Road
706 Grimes Road
504 Altavista Avenue

Totawa
Totawa
Totawa
Philadelphia
Dorchester
Upper Darby
Telford
Philadelphia

Nj
Nj
Nj
PA
MA
PA
PA
PA

7512
7512
7512
19141
02125
19082
18969
19120

Havertown
Chantily
Lancaster
Virginia Beach
Upper Darby
Virginia Beach
Philadelphia
Charlottes Ville
Hampton

PA
VA
PA
VA
PA
VA
PA
VA
VA

19083
20151
17601
23456
19082
23464
19141
22901
23663

Harrisburg

PA

17109

Harrisburg

PA

17019

Mr./Mrs. Ðinh Công Tuấn
Tuấn & Phượng Ðinh
Mr./Mrs. Trần Mạnh Tùng
Bích & Vincent H. Ðinh
Ành & Nguyễn Vịnh
Mrs. Ðinh Thị Vui
Sơn & Xuân Ðinh
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Yến
Mr./Mrs. Ðinh Ngọc Yến
Mr./Mrs. Đinh Viết Khôi
Đinh Quang Hòa

604 Latshmere Dr
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(610) 864-8470
201-863-6697
(610) 864-8470
(215) 329-4492
(610) 352-3792
(215) 799-0318

(610) 789-0619
(703) 378-2114
(717) 898-3237
(610) 734-7968
(757) 420-0174
(215) 329-4492
(757) 973-1932

THOÂNG BAÙO
NGÀY PICNIC ĐỒNG HƯƠNG VÀ GIỚI TRẺ MÙA HÈ
Năn nay ngày Picnic năm 2007 của Hội Ái Hữu Thức Hóa sẽ được ấn định như sau:
Ngày giờ:
Địa Điểm:

- Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 07/ 2007 từ 10.00 AM tới 6:00 PM
- Marsh Creek State Park in Chester County

Chương Trình:
- 9:00AM Đón chào gặp gỡ
- 10:00AM Sinh hoạt, nấu nướng, Picnic
- 12:00 Thánh Lễ:
- 1:00 PM Chia sẻ thực phẩm, Picnic, sinh hoạt
- 3:00 PM Thi đua thể thao
- Bơi lội, chèo thuyền (tự túc) cả ngày
- 6:30 Chia tay
Xin môøi quyù ñoàng höông cố gắng tham dự ngày sinh hoạt ngoài trời cho đông đủ,
để tăng thêm tinh thần gắn bó và đoàn kết. Năm nay sẽ có nhiều mục đặc biệt.
Ban Chấp Hành, xin thông báo

Lúâi Thoã Theã
Xin chaân thaønh cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Ông Bà và tất cả quý Đồng
hương đã khích lệ, cộng tác đóng góp hình ảnh, bài vở và tài liệu cho Đặc san Thức Hóa.
Thưa quý Đồng Hương,
Vì làm báo không phải nghề chuyên môn, nên chắc chắn chúng tôi sẽ không tránh
khỏi nhiều khiếm khuyết, hơn nữa vì thời gian quá cấp bách không thể làm như ý. Vậy nếu
có điều chi sai sót, xin quý vị thông cảm.
Để cho Ban Biên Tập có nhiều thời giờ làm việc mà không bị bù đầu mỗi khi máy
computer bị trục trặc, và cũng để cho công việc soạn thảo, trang trí cho cuốn Đặc san
được tươm tất hơn, từ đây trở về sau, xin quý vị vui lòng đóng góp bài vở và tin tức
cho Đặc san Thức Hoá trước ngày 05 tháng 5, vì ngày 10 tháng 5, chúng ta phải đưa
báo lên khuân để đem đi in.
Chân thành cám ơn quý v ị.
Moïi baøi vôû, tin tức, hình ảnh v.v… xin gôûi veà:
Đinh Viết Đoan
( Email: dinhvietdoan@yahoo.com )
335 Copley Rd
Upper Darby Pa 19082
ế
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