
NIỀM VUI CHUNG CỦA HT67: 
HỒNG ÂN 60 NĂM CUỘC ĐỜI & HỒNG ÂN TẬN HIẾN 

 
Trải qua 60 năm cuộc đời, kỷ niệm 48 năm lớp HT67, với 

biết bao hoài bảo của những người làm cha không được Chúa 
chọn. Giờ đây hoài bảo đó được thực hiện nơi thế hệ con cháu của 
chúng ta, và Chúa đã thương chọn gọi một người con của anh em 
chúng ta để tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt con cháu của Gia đình HT67 
sau này. Đó là thầy Phó tế Nguyễn Hùng Sơn con của Nguyễn Văn 
Phú hiện nay ở Quảng Thuận. 

Đây cũng là một tự hào của lớp 67, tuy nhiên chúng mình 
cũng nên cầu nguyện cho con cháu chúng ta có được nhiều người 
như “Đại ca Hà” để dìu dắt con cháu tổ chức những cuộc hội ngộ 
như thế hệ cha anh, chứ đầu tàu mà không có xăng dầu đổ vào thì 
máy cũng không thể nổ được. 

Trong dịp hội ngộ vừa rồi, mình có đề nghị Cha Cao xin toà 
Giám mục tôe chức lễ phong chức tại Quảng Thuận vì vùng đó có 
4 thầy phó tế, đồng thời Cha Võ Quý cũng ủng hộ vì Ngài là cha 
bảo trợ của Sơn. Do đó, nếu đúng như sắp xếp thì lễ phong chức 
được tổ chức vào đầu tháng 12, cũng là dịp để chúng ta mừng bổn 
mạng lớp tại Quảng Thuận. 

Đúng vào thời gian mùa học nên có khả năng một số con 
cháu sẽ không tham dự được, kể cũng hơi tiếc vì đây cũng là niềm 
tự hào chung của con cháu đã gắn kết với nhau qua những lần hội 
ngộ. 

Như vậy cũng là thoả mãn nguyện vọng tổ chức hội ngộ 
mừng 60 năm cuộc đời mà mình khởi xướng từ một năm nay. Mỗi 
năm thấy anh em mỗi vơi đi mình cũng xót xa ngẫm đến mình, lo 
lắng không biết rồi mình có được diễm phúc mang giòng chữ 
hưởng thọ hay không. Nhưng bây giừo như vậy cũng đã an tâm rồi, 
và đây cũng là dịp cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân 60 năm cuộc đời. 

Cũng may mắn lắm thay, đợt này có khả năng lớp 67 mình sẽ 
“Mừng Thọ” lớn vì Hà khởi xướng thêm một “Kỷ Yếu Hoan Thiện 
sáu bảy với 60 cuộc đời”. Thế này thì cha Cao lại một phen vất vả 
lo việc tổ chức “lễ nhất và lễ nhì” cho lớp rồi đây, nhưng với tài 



tháo vác của một Cha Quản hạt thì có nghĩa gì đâu. Chúa Thánh 
thần soi sáng cho Cha. 

Cũng đã lâu lắm rồi, dịp này khởi động chương trình như vậy 
là trước cả gần 3 tháng nên ước gì những anh em ở hải ngoại có thể 
thu xếp một chuyến du lịch “Hội ngộ 60 năm cuộc đời” thì hay biết 
mấy. Mình thấy mùa đó là mùa du lich của các nước nên có đề 
nghị như vậy để ai có ý định đi du lịch thì nên về mãnh đất Quảng 
Thuận du lịch để tham quan những công trình vĩ đại của Cha Cao 
và thưởng thức món thịt chó của Lê Huy. Thật là một sự trùng hợp 
ngẫu nhiên, ngày xưa trong lớp tụi mình đặt biệt danh là “Huy 
cày” bây giờ lại chỉ thêm dấu mũ để trở thành “Huy cầy”. 

Cầu chúc mọi sự ước mong và chuẩn bị của gia đình HT67 
của chúng ta thành công tốt đẹp, thoả lòng tất cả mọi người để nếu 
có nằm xuống thì ai cũng cảm thấy mãn nguyện, mà nói cách khác 
như vợ Ái thì “SƯỚNG”. 

                                                    Minh Phương 
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