
NHỮNG CUỘC GỌI NGHĨA TÌNH 
 

“ALÔ ! CHA LUẬN ƠI !” 

 A lô ! Chào Cha Luận ! 
 Hòa hả, có chi đây ! 
 Dạ, sắp tới có Đại Hội Giáo lý toàn quốc, tổ chức tại Trung tâm mục vụ Giáo 

Phận Huế, con nhờ Cha tí việc nghe ! 
 Ừ, việc chi hè ! 
 Dạ, Đoàn Giáo Phận Xuân Lộc chúng con có 10 người, 3 Cha, 2 Con và 5 Dì, 

sẽ tham dự Đại Hội Giáo lý, trong đó có con. 
 Chà, oai hè ! rứa chừ tính răng ? 
 Dạ, vì Ban tổ chức mua vé máy bay cho Đoàn ra sớm trước 1 ngày, nên con 

định nhờ Cha giúp cho Đoàn về tham quan Giáo xứ Hà Úc của Cha, nhờ Cha 
giúp cho bữa cơm trưa, sau đó ghé thăm Cha Giải ở An Bằng, thăm Thành phố 
ma… 

 À, ngày mô rứa ? 
 Dạ, máy bay sẽ đáp xuống Sân bay Phú Bài vào khoảng 7g30 sáng Chúa nhật, 

17.8.2014, sáng thứ hai mới khai mạc Đại Hội… 
 Ừ, tốt quá ! được vinh dự đón Đoàn Giáo Phận Xuân Lộc về thăm xứ mình, cho 

hỏi nhỏ nghe : Các Ngài có ăn thịt chó được không ? 
 Úi chu choa, chiến đấu tốt, thưa Cha ! 
 Hi hi….rứa là được rồi, các món đặc sản Hà Úc nữa là xong 
 Dạ…. 
 Rứa thì đã có xe đón chưa ? 
 Dạ chưa, tính nhờ Cha sắp xếp cho với 
 Ừ, để mình thuê xe lên đón tại Sân bay rồi đưa về đây luôn hí ? 
 Dạ, cám ơn Cha, có gì con liên lạc thêm nghe 
 Ok ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    Thế là Đoàn Xuân Lộc vừa xuống sân bay, đã có Cha Luận nhà ta đứng đón sẵn, 
sau phần chào hỏi giới thiệu nhanh, Cha con lên đường về Hà Úc, ghé ăn sáng món 
Bún bò Huế “Làng”, về Nhà thờ Hà Úc, tham quan nhanh, sau đó ghé thăm Cha Giải 
ở An Bằng, các vị trong Đoàn đã nghe “Danh” nhưng chưa nhận “Dạng”, nay được 
gặp gỡ nhau trong tình thân ái chan hòa niềm vui và rộn rã tiếng cười, Các vị khen 
Cha Giải tuổi ngoài 70 mà xem trẻ hơn học trò !  
    Sau khi tham quan Thành phố ma, Đoàn được Cha Luận thông báo là trưa nay : 
“Bò chết nhằm khi khế rụng” ! thay vì ăn cơm tại Giáo xứ Hà Úc, có 1 “đại gia” mời 
“Rửa xe”….Thế là Cha con kéo nhau đến nhà “Đại gia Nhà Cổ” của Hà Úc, nghi thức 
làm phép xe “trọng thể”, vì có tới 5 Cha tham dự ! Một bữa tiệc linh đình với các món 
đặc sản “Làng Quê” xứ Huế, xem ra lạ miệng và hạp khẩu vị, vì thấy vị nào vị nấy 
“chiến đấu” rất nhiệt tình ! 
    Nghỉ trưa tại Hà Úc, chiều dâng lễ với các em Thiếu Nhi trong xứ, cũng là “Lễ 
trọng” vì có tới 3 Cha đồng tế, 1 Cha giới thiệu (Cha Luận), 1 Cha “Giữ trật tự” (Cha 
Phó). 
    Sau Thánh Lễ, tham quan và chụp hình lưu niệm với Cha xứ và Giáo dân Hà Úc, 
Đoàn tiếp tục lên đường về Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Huế. Cám ơn Cha Luận, 
Cha Phó, Cộng Đoàn Vô Nhiễm Hà Úc, “Đại gia Nhà Cổ” Hà Úc…Cha Giải An Bằng 
và….Thành phố ma đầy ấn tượng ! Sướng ! 
 

“ALÔ ! LONG ƠI” 

 Alô Long ơi ! 
 Ùi, chào Hòa, khi mô ra dự Đại Hội Giáo lý rứa ? 
 Chúa nhật này Đoàn Xuân Lộc mình sẽ có mặt tại Huế, nhưng thứ Hai mới khai 

mạc, mình tính nhờ Long tí chuyện nghe ! 
 Ừ thì có chi cứ nói đi, giúp được chi thì giúp, anh em với nhau cả mà… 
 Cám ơn Long và anh em đã giúp mình đón tiếp Cha xứ Quảng Biên rất nhiêt 

tình và đầy ấn tượng…. 
 Có chi mô, Cha của Hòa cũng giống như Cha của tụi mình thôi mà…. 
 Chừ thì nhờ tiếp đây ! 
 Ừ, thì mời Đoàn Xuân Lộc ghé nhà Long ăn bữa cơm gia đình nghe ! 
 Ui chu choa, răng mà lanh rứa ! Mình đang tính nhờ Long giúp cho đây ! 
 Biết rồi, để mình coi lịch đã nghe…….rứa tính ngày mô ? 
 Mình định tối thứ năm, sau khi kết thúc Đại Hội, vì những ngày làm việc bắt 

đầu từ 4g00 sáng đến sau 9g00 tối mới kết thúc. 
 Ngày ni mình kẹt có khách tham quan, nhưng để mình sắp xếp, cỡ nào cũng 

ứng biến được mà…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Thế là sau khi sắp lên xếp xuống, 6g00 chiều thứ năm, Đoàn Xuân Lộc, trong đó 
có thêm Đức Ông Tổng đại diện Giáo Phận, và Đoàn Gp Mỹ Tho (15 người) đã 
được vợ chồng Long Cúc chiêu đãi một bữa “Tiệc Huế” chính cống ! Cùng tham 
dự có Cha Luận từ Hà Úc ra, Bạn Hảo, Bạn Phương, Bạn Sử…..Thôi thì nào là 
Sứa chân, Vả trộn, Cá hấp tươi rói, Hến xúc bánh tráng…..Các vị Đoàn Xuân Lộc 
lần đầu tiên ăn Sứa thấy hơi e dè…sau khi thử vài miếng…nho nhỏ cùng với ruốc 
và các phụ gia, bắt đầu là một hành trình miệt mài…thưởng thức ! quên cả…nâng 
ly ! Sau khi chè chén …say sưa (hic) Đoàn lại được bạn Long bố trí 1 thuyền rồng 
lênh đênh trên Sông Hương để cùng nghe Ca Huế, mình lại Alô ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Alô Long ơi, giờ có thêm Đoàn của các Cha Giáo Phận Mỹ Tho và Cần thơ 
xin đi cùng, vì các vị cũng chưa từng được nghe Ca Huế, Long sắp xếp giúp 
nhé ! 

 Ồ, có chi mô, cứ đưa các vị cùng đi, mình thuê Thuyền lớn ghép đôi mà… 
 Thế có thêm tiền bạc chi không ? 
 Kho…ô…ô….ong ! cứ như rứa thôi, thêm bớt chi mô ! 

   Thế là alô về Trung tâm Mục vụ, mời Đoàn Mỹ Tho và Cần Thơ, đón xe ra Bến 
Tòa Khâm, tất cả cùng lên thuyền vui vẻ… 
   Đúng là rắc rối cỡ nào, có Long là mọi chuyện giải quyết nhanh chóng….. 
   Cám ơn Bạn Long, Các bạn Hảo, Phương, Sử….đặc biệt là đầu bếp Cúc, đã 
“xông pha khói lửa” cho đoàn mình 1 bữa ăn ngon và ấn tượng ! Sướng ! 
 

“ALÔ ! PHƯƠNG ƠI !” 
 

 Alô Phương ơi ! 
 Chi rứa ! 
 Ngày mai thứ sáu, Đoàn mình còn lưu lại Huế, đến 8g00 tối mới ra sân bay, 

nhờ Phương cho thằng “BÔN” nhà Phương làm hướng dẫn viên cho Đoàn 
mình ngày mai nghe ! 

 Rứa ưng đi chỗ mô ? 
 Thì tham quan Đại Nội, Các lăng tẩm chùa chiền xung quanh Huế thôi 
 Ừ, để mình dặn hắn cho. 

   Thế là sáng thứ sáu, Cha con đang uống cà phê, đã thấy vợ chồng Phương Trân 
và cu Bôn có mặt cùng với chiếc xe 16 chỗ lịch sự chờ sẵn, có cả vợ chồng Dũng 
Thanh cùng tham gia. Đoàn đã có một cuộc giao lưu nho nhỏ với nhau, Có vẻ Đức 
Ông Vinh Sơn đang có điều chi muốn trao đổi với bạn Phương nhà mình, cả hai 
xem ra nói chuyện rất chi là…tình hình ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Sau chầu cà phê sáng, Đoàn được Cu Bôn hướng dẫn tham quan Lăng Tự Đức và 
Minh Mạng. Mình rất tự hào với Cu Bôn nhà Phương Trân, nó thuyết minh rất lôi 
cuốn và hấp dẫn, đưa các vị trong đoàn đi từ khám phá này đến điển tích nọ, thắc 
mắc hỏi han gì nó cũng giải thích cặn kẻ tường tận, món nào không biết thì nó 
nhanh chóng ứng đáp là…..con không biết ! Rất nhiệt tình và năng nổ, làm mọi 
người trong đoàn rất hài lòng, mà bản thân mình cũng cảm thấy…sướng ! 
   Do Đức Ông phải bay sớm cùng với Đoàn TGP Sài gòn, mình nhờ Cu Bôn sắp 
xếp dẫn đoàn đi ăn trưa tại Nhà vườn Kim Long, nó nhanh chóng Alô !...thế là nó 
dẫn Đoàn đến Khu nhà cổ Kim Long, với các món ăn “cung đình” khá ấn tượng, 
món nào cũng “chút chút”, không biết vì ít ít nó ngon hay vì nó ngon thiệt ! vừa ăn 
nó vừa chú thích các món ăn rất điệu nghệ, làm Đức Ông, Các Cha và các Sr. trong 
đoàn rất khoái ! Tiếp tục hành trình đến Đại Nội với đôi chân thoăn thoắt, Cu Bôn 
nhanh chóng dẫn đoàn “vượt nắng” để đến với các cung này điện nọ, làm 2 Cha và 
1 anh trong Đoàn xỉu nắng phải đón taxi về trước (mà 2 Cha và anh này rất to con 
tốt tướng….) Kết thúc chuyến tham quan tại Thiên Hương Chi Lăng bên kia cầu 
Gia Hội, những thùng hàng làm quà được nhanh chóng chuyển lên xe lăn bánh về 
Trung tâm Mục vụ, chuẩn bị lên đường ra phi trường…..Sướng ! 
 

“ALÔ ! DŨNG THANH ƠI !” 
 

 Alô Dũng ơi ! 
 Mình đây, chi rứa Hòa ơi ! 
 Thì như mọi lần vậy, nhờ Dũng mua giúp cho ít Tré Huế ấy mà… 
 Món ni là phai nhờ Mụ vợ mình thôi, có chi mình cho số điện thoại của mụ 

vợ rồi Hòa liên lạc nghe ! 
Tít tít tít : 01669070878 

 Alô ! Thanh phải không ? 
 Chào anh Hòa, có chi rứa ? 
 Ui chao ui, lại nhờ mua tré đây nì… 
 Anh mua bao nhiêu ? 
 50 chùm….í thêm 60 chùm, cộng với 20 nem …… 
 …….alô ! xí xí, có mấy Cha của Đoàn Phú Cường, Mỹ Tho, Cần Thơ dặn 

thêm 30 chùm nữa nghe…. 
2 giờ sau : 

 Alô Thanh ơi ! nhờ mua thêm 40 chùm nữa nghe 
 Rứa hết cả là mấy ? 
 Tổng cộng từ sáng đến giờ là….để coi nào (mở sổ ghi chép ra xem)….120 

chùm tré, mỗi chùm 10 quả đó nghe, cộng với 20 nem…. 
 Rồi, để em đi đặt thêm…. 

    Thanh chạy xuôi ngược từ nhà ra chợ về trung tâm mục vụ như con thoi, bởi 
“đơn đặt hàng thay đổi từng…phút, các Cha của các đoàn khác thấy đưa hàng tới 
thì hỏi thăm là món gì, Hòa “nổ” như pháo về món tré Huế, thế là Chị Thanh nhà 
ta lại vắt giò lên cổ mà chạy….sau đó còn nhờ thêm cả con gái cùng hỗ trợ…..giao 
hàng từ sáng đến chiều tối mới xong ! Sướng ! 
 



“ALÔ ! SỬ ƠI !” 
 

 Alô có “Hàng” chưa Sử ơi ! 
 Hòa ơi, mình đang chạy lên Thiên An lấy hàng đây, tí nữa đưa tới đâu ? 
 Ái chà chà, để coi nờ….giờ thì đang đi lung tung, chưa biết mấy giờ thì 

xong, hay cứ đưa về Trung tâm mục vụ đi…… 
Sau đó : 

 Alô ! Hòa ơi, đang ở mô rứa ? 
 Sử ơi, Hòa đang ở nhà Long, đưa tới đây luôn nghe….. 

    Cưỡi chiếc xe đạp “xịn” lọc cọc chạy xuôi chạy ngược, lo cho thằng Hòa mấy 
chiếc tượng Đức Mẹ Hoan Thiện gửi vào cho Thuận, mấy Cha trong Đoàn thấy thế 
lại muốn đặt thêm một số làm quà, thế là Sử nhà ta lại xuôi ngược lên Thiên An đặt 
hàng, tội nghiệp Sử nhà ta….Sướng ! 
 

“ALÔ ! KẾT !” 
 
    Đức Ông Tổng đại diện và quý Cha Đoàn Xuân Lộc đều có chung nhận xét  : 
Anh Hòa có những người bạn tốt quá, rất nhiệt tình, hoạt động năng nổ, vì anh em 
và rất quan tâm lẫn nhau, nhất là các bà vợ và các con. Mình lại có dịp “nổ” về 
những lần họp mặt của lớp cũng như của Chủng viện, anh em đã sống với nhau thế 
nào, các chị và các cháu đã chia sẻ với nhau làm sao……Các Ngài rất cảm phục ! 
    Một chút chia sẻ về dịp Đại Hội Giáo lý toàn quốc tại Trung tâm Mục vụ Tổng 
Giáo Phận Huế, 18 – 21.8.2014 như là một ghi nhận về những tình cảm mà anh em 
HT 67 dành cho Hòa, vượt trên cả mong đợi….Hòa chỉ biết cảm tạ hồng ân Chúa 
đã ban cho mình cách đặc biệt, thông qua những tấm lòng chân thành và nhiệt tình 
của các anh em… 
    Cám ơn những tấm lòng, đã đồng hành cùng với Hòa trên những chặng đường 
vui buồn sướng khổ của cuộc sống….Xin Chúa chúc phúc lành, và thay con đền 
đáp những hy sinh mà các bạn hữu đã dành cho con trong những ngày tháng qua, 
và những ngày tháng tới…. 
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