
I-BÀI GIẢNG LỄ CẦU HỒN CHO CHA GIÀ CỐ GIUSE 

NGUYỄN VĂN KHẤN 
 

      “ LTS. Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Khấn, bào huynh cha 

Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang cha Giuse Nguyễn Đức 

Trọng, ngài thường xuyên thăm viếng, giúp Mục Vụ và hiện 

diện với Cộng Đoàn Mẹ La Vang, giúp tĩnh tâm, sinh họat 

cho các Hội Đoàn, đặc biệt cho Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ 

Têrêsa Las Vegas. Ngài được mọi người trong Cộng Đoàn 

rất kính yêu mỗi khi ngài về Cộng Đoàn Mẹ La Vang giúp 

giáo xứ khi cha Sáng Lập đi nghỉ Vacation. Những lời giảng 

dạy của ngài và đặc biệt gương sống tươi vui, hòa nhã, 

khiêm tốn và dí dỏm của ngài được mọi người nhớ hòai. Khi 

tham dự Thánh Lễ tiễn đưa ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng, 

từ Las Vegas, anh chị em giáo hữu ở đây đã rủ nhau, không  

quản ngại đường xá xa xôi, đã đến Cali để tiễn đưa ngài đến 

nơi an nghỉ cuối cùng như một cử chỉ báo đáp ân tình. Ban 

Biên Tập Nguyệt San Hiệp Nhất xin trân trọng giới thiệu vài 

nét về ngài qua bài giảng của Lm. Vincent Nguyễn Quang 

Thế dưới đây:” 

 

Trọng kính Quý Đức Cha:  

Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương - GM. phụ tá GP 

Orange, CA,  ĐC. Vũ văn Thiên - GM. GP Hải Phòng, VN, 

ĐC. Nguyễn Khảm - GM. phụ tá TGP Saigon- VN. 

  

Kính Thưa Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu sĩ Nam Nữ, Quý 

Vị chức sắc, Quý ÔB Cố, Đại diện các đoàn thể CGTH. và 

toàn thể Ông Bà, Anh chị em thân mến, 

  

Hôm nay chúng ta đến thánh đường này, là để cùng hiệp 

dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Cha già cố Giuse Nguyễn 

Văn Khấn, vừa được Chúa gọi về nhà Cha. 

 

Thưa Quý Vị Ông Bà, anh chị em: “Chủ đề Thánh lễ hôm 

nay, qua các bài đọc, là nói về SỰ CHẾT và SỰ SỐNG LẠI 

qua Đức Giêsu Kitô”. Tôi xin được trình bày hai điểm: Lời 

Chúa Qua Thánh Phaolô thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinthô 

(Ch.5:"sự chết") và trong  Bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Gioan (Ch.12:"nhà Cha trên trời") - Sau là đôi 

nét đặc trưng về Cha Già Cố Giuse Nguyễn Văn Khấn thân 

yêu của chúng ta. 

  

THỨ NHẤT: LỜI CHUÁ QUA THƯ  THỨ 2. CORINTHÔ 

và PHÚC ÂM GIOAN. 

 

[[ Corinthô là một thành phố cổ, giàu có  và quan trọng nhất 

của Hy Lạp, buôn bán với Đế Quốc  Rôma và Đông 

Phương, từ 850 BC (trước công nguyên).Theo Tự điển Kinh 

Thánh của tác giả Nelson, từ năm 146 BC đến 44 BC, tức 

102 năm dài, Rôma xâm chiếm và dân Corinthô sang Ý làm 

nô lệ. Đến năm 44 BC, có Tướng Julius Cesar bách chiến 

bách thắng, lên cầm quyền, Ông phóng thích hết nô lệ về tái 

thiết Corinthô, và phồn thịnh trở lại ]] --(Chính Quan Tổng 

Tài nài cho Antipater, cha của Herode lên lảm Biện lý nước 

Juda. Rồi Antipater cắt đặt các con là herode lên làm vua Do 

Thái, nối dài 6 triều đại 100 năm là hết). Julius Cesar sau bị 

một số thân thuộc làm phản. Một hôm đến Nghị viện họp, 

Ông không đem theo cận vệ, nên đã bị giết chết bởi 23 nhát 

dao! Cháu Ông lên ngôi là Hoàng Đế Cesar  Augusta, Vị 

truyền kiểm tra dân số khi Đức Maria sắp sinh Chúa Giêsu 

tai Bethlehem năm 4 thời Vua Herode I). 

 

Dân Corinthô thờ đa thần, không tin vào sự sống lại. Tin vào 

thuyết NHỊ NGUYÊN: XÁC: xác hèn hạ nhơ bẩn - còn 

HỒN: siêu việt, không bị nhơ uế bởi xác. Thánh  Phaolô đến 

giảng cho họ vào năm 57 AD sau 101 năm., dân số tăng lên 

nửa triệu người. Phaolô gửi họ HAI LÁ THƯ. Thứ thứ nhất: 

16 chương. Chương 15 nói về sự sống lại. Ngài biện minh: 

Không có sự sống lại, thì tại sao Đức Kitô ĐÃ SỐNG LẠI? 

Việc Đức  Kitô đã sống lại, là một bảo đảm cho các tín hữu 

sống lại.. Câu 51: Tôi muốn nói về MẦU NHIỆM CHÚA 

SỐNG LẠI: " Chúng ta không chết hết thảy, nhưng chúng ta 

sẽ được biến đổi. Trong nháy mắt, khi tiếng loa cuối cùng 

của Tổng Lãnh Thiên Thần. THƯ THỨ HAI: 2. Cor. gồm 

13 chương. Ch. 5: "về sự chết": Câu 1 "Căn  nhà trần gian sẽ 

bị huỷ diệt (thân xác) để có nhà vĩnh viễn trên trời do thầy 

Thiên Chúa làm nên. Kế tiếp: 6-8 Sống là còn lưu lạc xa 

Chúa. Vậy chúng ta hãy bạo dạn LÌA XA THÂN XÁC để 

TRỞ VỀ CÙNG CHUÁ". Nhưng dù còn ở trong thân xác, 

hay lìa xa thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa; bởi lẽ 

chúng sẽ bị phán xét về các việc LÀNH, DỮ chúng ta đã 

làm! 

 

Phúc âm theo Gioan Ch. 14 "Lòng các con đừng xao xuyến. 

Hãy tin vào Cha và Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ 

ở..." Thầy đi để dọn chỗ cho các con.Thầy đi (tiếng Việt 

không rõ nghĩa. New American Bible HĐGM/HK 1995 rõ 

hơn: "I am going to prepare the places (dwelling places) cho 

các con, rõ hơn: "Thầy đang đi để sửa soạn chỗ ở cho các 

con. Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy (Anh ngữ: "I 

will go back to take you to mysefl", rõ hơn. Trả lời câu hỏi 

của Tôma Chúa nói: "Thầy là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là 

SỰ SỐNG. Không một Vị Tổ Đạo nào nói được lời chân lý 

này như Chúa Giêsu, Chúa chúng ta"! 

 

Đó là ý nghĩa Thần học về sự sống đời sau của Đạo chúng ta 

qua hai thư Thánh Phaolô gửi Corinthô và PÂ. Gioan, chúng 

ta suy niệm hôm nay. 

  

THỨ HAI: ĐÔI NÉT VỀ CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN 

KHẤN 

 

Cha Giuse sinh ngày 1/2/1931, con trai duy nhất của Ông Bà 

Cố Ngân ( tên cô Gái Cả)., Tại....  /  đi tu: vào TCV Lạng 

Sơn 1941. vào CV Bắc Ninh 1948. Vào CV PIÔ XII Hà Nội 

1954. Lên ĐCV Saigon 1958-62: Giỏi âm nhạc. Cha Bề 

Trên Thiên đặt làm Giáo sư âm nhạc và các giờ tập hát. Ai 

nấy đều tuân thủ cả. 

 

(Làm Thầy mà được kính như một Cha giáo!). Sống Khó 

Nghèo "Ngày sắp chịu CHỨC CẮT TÓC: Không có áo 

"Sup-ly", phải xin một bậc đàn Anh chiếc áo trắng dài lụng 

thụng; tự cắt xén và khâu lại cho vừa, mai lên tiến chức với 
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anh em! Mới đây Ngài tâm sự: “Cha Thế ơi, hồi đó, mình 

chẳng có tiền, cũng chẳng ai cho!, nhưng mình  không than 

phiền gì”.  

Thụ phong Linh Mục 1963: hạnh phúc! 1963-66: làm  phó 

xứ An Lạc Sàigon. Được ĐTGM Phaolô Nguyễn văn Bình 

cho phép "đi du học Thụy Sỹ, nhưng phải tự túc. Học ngành 

nhạc thành công, chu du khắp Âu châu. Ngài kể: "Lần đầu 

sang Ý, vào trọ một nữ tu viện, Cha linh hướng nhờ làm lễ 

hai tuần, để Ngài đi nghỉ hè. Cha đó nói: tiếng Ý không khó, 

Cha cứ tự học mà  soạn giảng". Cha sinh viên NVKhấn tìm 

một tờ báo Ý, Ngài soạn và giảng lễ đầu tiên, rất thành công. 

Sơ Bề trên xin và giữ lại làm lưu niệm cho Dòng. Ngài kể 

như thế, thưa Anh chị em. Kể là  Giỏi! đúng là: "đem chiêng 

đi đánh xứ người,...."  

 

Năm 1972: về nước, hợp tác với Cha Vũ Đình Trác, mở lớp 

dạy về Đông Y, chữa nhiều bệnh nhân. Làm Giáo sư Trung 

học, Giáo sư Đại CV Long Xuyên. ĐC. Cố Micae Nguyễn 

khắc Ngữ trao ghế CHƯỞNG ẤN ĐỊA PHẬN cho cha Giáo 

Khấn, thay Cha Đaminh Nguyễn văn Lãng lên làm GM. GP 

Xuân Lộc, Long Khánh (1974 ?) - Vì có tài và nổi tiếng, nên 

bị tình nghi làm việc.... cho Mỹ. Bị theo dõi. Các lớp Ngài 

dạy phải đóng cửa. (Một Lm. gốc Long Xuyên mới nói vui 

ít lâu nay rằng: "nếu không vì thời cuộc, chắc Cha Giáo, 

chưởng ấn đã lên làm GM rồi".  

 

Trong tình cảnh ấy, Cha Giuse Khấn xin phép nhà nước ra 

đi chữa bệnh. Chờ có giấy phép, Ngài sang HK., Một Cha 

Mỹ bảo trợ lên Davenport coi sóc CĐ. Việt Nam được 10 

năm. Bệnh gia tăng. Ngài xin về nghỉ hưu với Quý Cha Trần 

Đức Huynh, Vũ Đình Trác, Vũ Tuấn Tú , Vũ Hân và Cha 

Thục trong nhà hưu . Tuy sống âm thầm, nhưng vẫn đi  giúp 

mục vụ các nơi cần đến, như Fresno, Bakerfield, Đền Thánh 

Mẹ La Vang Las Vegas, và dĩ nhiên là khắp nẻo đường 

Orange County.  

 

Ngài biết mình có bệnh, mà vẫn luôn SỐNG LẠC 

QUAN  YÊU ĐỜI qua câu nói vui: "Cứ sống cho đến lúc 

nào không thở nữa thì chết,  hay là: "không chết trước khi 

thở hơi cuối cùng," rồi lại cười vui. Tháng 8/2011 ngả bệnh, 

vô nhà thương St. Joseph, Bác sĩ mổ, lấy ra môt miếng thịt 

trong lồng ngực , khám phá ra bị ung thư, chờ mổ lần hai 

nặng hơn. Cha Trọng, Cha Thế an ủi, cầu nguyện, xức dầu, 

vì Ngài  lo: "rồi sẽ về đâu mà ở ?".  

 

Cha Trọng, Cha Thế tìm ra một Mobilhome cho BỆNH 

NHÂN NGUYỄN VĂN KHẤN TÁ TÚC! Ngài rất lo âu về 

bệnh tình và chỗ ở. Chúng con sát cánh với Ngài trong 

những ngày giờ cuối. Trong thân tộc và một số giáo hữu tốt 

lành đến thăm và đem thức ăn, đồ uống: Chị Cúc, Chị Hạnh, 

Chị Thuý Dolce hớt tóc. Cảnh xế chiều này rất giống Hai 

Cha đã ra đi trước: Cha Cố Triều và Cha Thông (ĐC. Mai 

Thanh Lương đã đến thăm Cha Thông và chủ lễ An táng, 

hôm nay Cha Khấn.  

Thưa Quý Vị,  hôm qua có dịp ghé thăm lại Bà Cố Hảo, Cụ 

và các con đang có nhã ý sửa lại nhà để đón Cha Cố Khấn 

đến ở để tỏ tấm thạnh tình quí mến. Nhưng than ôi! có một 

chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi,Cha Già 

Khấn đã nhắm mắt ra đi, Ngài về nhà Cha miễn phí hoàn 

toàn, nơi không còn đau khổ, khóc lóc hay than van! 

  

Lúc sinh thời, tuy không lái xe, nhưng Cha Cố Khấn luôn 

muốn đi thăm nom nhiều người. Tháng trước Cha gọi tôi 

đến Mobilehome chở Ngài và Cha Hoàn từ Fresno xuống 

thăm Ngài, đến nhà Bà Cố Hảo, Anaheim thăm Cụ đã quá 

Cửu tuần, mới bị stroke, dò đi bằng xe lăn. Bữa cơm thanh 

đạm, cả nhà đều vui. Ngài cũng đi thăm nhiều gia đình khác 

nữa, nhiều lắm: gia đình Ba má  của vợ chồng Ngọc Trang 

thường mời xơi gỏi cá hanh lại thêm uống chút rượu Xâm 

Banh! (hình như có  ai đang nói "như thế, làm gì mà không 

thêm bệnh"?, nói vui! Lần chót: Cha Cố đi thăm gia đình Bà 

Cường, bún Ban Mai, Cha gọi các con chụp ảnh. (Hình như 

tỏ dấu ly biệt)! 

 

Ngày 24/10/2011, Ngài gọi Cha Thế đến làm các việc thiêng 

liêng cuối cùng, trước khi đi mổ. Không tránh khỏi nét ƯU 

TƯ! Cha Trọng ban ơn toàn xá. Mổ xong, Ngài đau đớn 

lắm. Cô Quế, người cháu và vài người tình nguyện đến 

chăm sóc, đã chứng kiến cảnh thương tâm: Cha quá đau vì 

chỗ mổ, kêu la: Tôi đã mua đất chôn, tôi đã sẵn sàng, đau 

đớn quá, tôi còn muốn sống làm gì!  

 

Bác sĩ chích thuốc mê đỡ đau. Ngài chìm vào bất tỉnh. Hai 

ngày sau, trút hơi thở cuối cùng. Đúng là: "không chết cho 

đến khi thở hơi cuối cùng". Cha Cố Khấn ơi! Cha thật diễm 

phúc. Hôm nay Cha về với Chúa: thứ sáu, ngày 11 tháng 11 

năm 11. Cộng ba số 11 = 33. 33 là Birthday về với Chúa 

Cha (chẳng ai trong cả nhà thờ đây có được như Cha đâu) 

33 là tuổi thọ của Chúa Giêsu đó. Xin Cha an nghỉ. Vĩnh 

biệt Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn. Amen. 

Thứ sáu 11/11/2011 tại nhà thờ La Vang, Santa Ana 

Vincent Fer. Nguyễn Quang Thế 
trong Đại Linh Tộc Cha Già cố Giuse 

  

II-Tiểu Sử Lm. Joseph Nguyễn Văn Khấn 

  
1-2-1931: Ra đời trong niềm vui của 2 họ Nội+Ngoại. Vì là 

cháu Đích tôn, con trai  duy nhất của Ông bà cả, được “nâng 

như nâng trứng, hứng như hứng hoa” dưới bàn tay mẹ cha, 

gia đình và Dòng họ. Nhưng tiếng gọi mạnh hơn cảnh đời 

êm ả!!! 
3- 1941: Trốn gia đình đi tu, vào Tiểu chủng viện (TCV) 

Têrêsa, Lạng Sơn. 
9-1941/6-1945: Giúp xứ Quảng Yên, Phủ Trùng Khánh, 

Cao Bằng. 
6-1945: Về giúp xứ nhà quê: Đại Lãm, Thanh Dã, Hà Bắc. 

Quân Nhật chiếm nhà xứ, bắt tôi và chú Cung  (nay là Linh 

mục thuộc GP. Phú Cường) làm tù binh cho tới giữa tháng 

8-1945, Khi Nhật  đầu hàng đồng minh. 

8-1946/48: Nhập Tiểu Chủng Viện Đạo Ngạn, Bắc Ninh. 
7-1947- 49: Di tản, 8 tháng sống ở Giáo xứ Trung Lai. 
7-1949: Về lại Xứ Bâm, rồi tháng 9 trốn xuống xứ Tiên 

Nha. Chiến tranh khủng  hoảng!!! 
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9-1949:  Đi Phả Lại, tìm đường ra Hà nội dù phải đánh giầy, 

đánh mũ, bán cà rem để tiếp tục học. 
1-10-1949: Theo người buôn vải ra Hải Dương, hành hương 

Đền Các Thánh Tử Đạo, nơi bà cố đi cầu tự, cầu khấn có 

con trai. (đã hứa đi viếng) 
12-1949/8-1950: Tạm trú tại Cô nhi viện Thánh Nữ Têrêsa 

(sau là Tiểu Chủng Viện Pio XII, Hà Nội 1951-1954) 
2-1950: Đức cha Jacq, gọi lên Lạng Sơn lại. 
8-1950/10-1950: Bay lên Lạng Sơn, rồi 10-1950 di tản!  

11-1950/8-1951: Học Tiểu Chủng Viện Ninh Cường, rồi 

Trung Linh, GP. Bùi Chu. 
8-1951/7-1954: Học Tiểu Chủng Viện Pio XII, GP. Hà Nội. 
8-1954/6-1958: Học Tiểu Chủng Viện Pio XII, Chợ Lớn. 
8-1958/6-1961: Đại Chủng VIện St. SULPICE, Thị Nghè, 

Sàigòn. 
9-1961/23-4-1963: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn. 

 
23-4-1963: Thụ phong Linh Mục tại Vương Cung Thánh 

Đường Sàigòn. 

 
1963-1966: Phó xứ An Lạc, Chí Hòa, Sàigòn. 
10-1966/8-1972: Du học Thụy Sĩ & trị bệnh…. 
8-1972: Hồi hương VN qua đường New York. Đi dự Đại 

hội Linh Mục, Tu sĩ ở Buffalo. Trên đường về, bị tai nạn xe 

tại Hancock lúc 2:AM ngày 2-9-1972, trọng thương: gẫy nát 

2 bàn chân vì kẹt trong xe; gẫy 5 xương sườn, 3 xương mu 

tay trái, lòi xương cùi tay trái, và xẻ 10 cm trên thóp đầu. 

Cha Trần Công Nghị lái xe, bị gẫy 3 răng cửa và xương bắp 

chân phải, Cha Trần Minh Hứa ngồi ghế sau, gẫy xương bắp 

chân phải, và trệch 1 đốt xương sống lưng rất đau.  

 

2 Sơ Khen và Đầm ngồi sau cha Nghị hoàn toàn không phải 

sao (chúng tôi dỡn: “nữ tử viết vô” kể như không có các 

Sơ), được bồi thường mỗi Sơ $1,000 đô, lỡ sau này trở trời 

đau chăng. (3 cha nằm bệnh viện trong rừng cách chỗ tai 

nạn chừng 20 phút lái xe). 

 ** 5 ngày sau, Msgr. Andrew Quinn, mướn xe cứu thương 

chở tôi về Sporting Hospital, State Island, NYC. Nằm bất 

động 103 ngày, không được ăn uống. Chỉ còn tay trái lành, 

luôn được tiếp nước biển. Phải chịu trên 10 lần giải phẫu. 

Sau 103 ngày, lần đầu tiên được đem đi tập đi, vừa chạm 

chân tới đất là xỉu, vì quá đau buốt khắp người!   

Nhưng lại tập: walker 6 chân, xe lăn, chống nạng, và chống 

gậy, kéo dài tới mùa hè 1974. Quyết tâm trở về VN phục vụ. 
Tháng 10-1974 : Rời New York về VN với  cây gậy chống. 
 

5-12-1974 : Đức Cha Ngữ xin ĐTGM Bình cho tôi xuống 

Long Xuyên làm nhiều chức vụ: Chưởng Ấn, Giám Đốc 

Trường Trung Học Phụng Sự, Phó Giám Đốc ĐCV Tôma, 

Giám luật và dạy 3 môn, phụ tá nhà thờ chính tòa (từ 30-4-

1975 dạy chui). 

 
30-11-1979 : kiêm thêm: Cha xứ  Cần Xây, Bình Đức Long 

Xuyên, Giám Đốc Nhà Hưu các cha GP/LX. 

 
2/1986-12/1987: Thời gian rất căng thẳng ... 

Do đó, mất ngủ, ăn uống thất thường, nên ngã bệnh nặng, té 

xỉu trên 20 lần. 3 lần đang dâng Thánh Lễ…Ra vào Bệnh 

viện LX như đi chợ! Từ năm 1990-1993 phải lên chữa trị tại 

BV Chợ Rẫy, và BV Pháp: Charpentier du Coeur: Trung 

tâm tim mạch Charpentier, cạnh nhà thờ Đồng Tiến. 

 

* Xin đi Thụy Sĩ chữa bệnh, có đủ mọi giấy tờ theo CA yêu 

cầu. 42 đơn xin đi Thụy Sĩ, sau 2 năm chỉ mình tôi bị từ 

chối!  

* Bèn xin sang Mỹ trị bệnh (có ý đi lại cho thoáng). Cộng 

các đơn là 61 và 126 lần lên CA Xuất Nhập khấu từ Phường, 

Thị xã, Tỉnh, Thành. 

3-1993: Tòa Đại sứ Mỹ, Bangkok, Thái Lan, gửi giấy mời 

sang TĐS phỏng vấn. 
4-2-1993: được Visa vào Mỹ. 
5-2-1993: Đặt chân tại phi trường Harrisburg, PA và được 

Holy Spirit Hospital, Camp Hills, PA đón và chữa trị do 

Dòng Sisters Of Christian Charity bảo trợ. 
Ngày 7/1/1993: bị mổ ruột dư rất nặng vì để quá trễ. 
15-9-1993: Khám phá ra bệnh Tiểu đường, do 521, từ đó 

uống thuốc hằng ngày tới nay và “tới chết”! 

* 10-3-1994: Cộng đoàn MMT, Davenport mời đến giúp 

Tuần Thánh. 
11-1994: Rời Harriburg. 

* 12-3-1994 tới Davenport: giúp Tuần Thánh, Ban Hành 

Giáo xin tôi ở lại và được Giám Mục chấp thuận. 
19-3-1994: Trước Thánh Lễ kính Thánh Giuse chiều thứ 

bảy, Fr. Drake Shafer đã tuyên bố đón nhận tôi. 

 
Thực tế, 2 tuần sau đó, ĐC Franklin, Msgr. Morressey VG, 

Fr. Shafer đã phỏng vấn tôi 3 lần. Sau cùng ĐC Franklin 

tuyên bố chính thức nhận tôi vào GP. Davenport, với điều 

kiện làm thử (probation) 1 đến 3 năm. Nơi ở: Khu nhà Hưu 

Linh Mục, Phòng số 2. St. Vicent Center và được sử dụng 

Nguyện Đường St. Ambrose University. 

17-4-1995: ĐC. Franklin tuyên bố hết hạn thử (probation), 

và cho tôi văn thư với tất cả năng quyền. 

Vì CĐMMT không có quỹ đài thọ, nên TGM cho tiền tháng 

khiêm tốn như tiền túi mua thuốc, tiêu vặt! Suốt 8 năm nay 

và vẫn tiếp tục, chứ không có lương! 

Biến chuyển: Theo chương trình “Đồng Hành Đức Tin” 

(Walking Together in Faith) nhiều thay đổi trong giáo phận, 

các giáo xứ. 

 
29-7-2001: tôi được chuyển tới 421 E. 10th  St., hiện nay. 
19-8-2001: Ngày chính thức Cộng đoàn MMT sát nhập GX 

Sacred Heart, và tôi được nâng cấp Phó xứ Chính Tòa này. 

Tiền “túi” tháng vẫn do TGM đài thọ cho tới 1-7-2003. Sau 

đó chưa biết. 

19-8-2001 tới 2003: Từ 19-8-01 Cộng đoàn Công Giáo VN 

là thành phần của GX Chính tòa này. Những Thánh Lễ song 

ngữ Mỹ-Việt, và những sinh hoạt mục vụ chung, giáo dân 

dần dần hòa nhập nhịp nhàng, êm xuôi và phấn khởi theo 

Giáo hội địa phương, nhất là đối với giới trẻ. Nhiều phụ 

huynh đã gửi con em theo học trường xứ. 

2003 - 2011 : Về hưu tại Quận Cam. Giáo Phận Orange, CA 

Lm. Vincent Fer. Nguyễn Quang Thế.  
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