
CẢM NGHIỆM SAU KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI SONG NGUYỀN THẾ GIỚI KỲ V 
KỶ NIỆM 30 NĂM CT/TTHNGĐTG NGÀY 23-24-25/6/2017 

TẠI ORANGE COUNTY – CALIFORNIA 
 

Chúng em là Bính & Lý thật hạnh phúc viết những hàng cảm nghiệm về chuyến đi Mỹ đầu 
tiên trong đời để lo đám cưới cho con trai, đồng thời được tham dự Đại Hội Song Nguyền 

Thế Giới kỳ V, kỷ niệm 30 năm CT/TTHNGĐTG ngày 23-24-25/6/2017 tại Orange County – 
California. 

Trước hết vợ chồng em thật may mắn khi vượt qua 

vòng phỏng vấn tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam để được có mặt trên đất Mỹ. Chúng em phải 
tạ ơn Chúa về điều đó, vì trong số 58 người nhận 
được giấy mời từ Ban Tổ Chức Đại Hội, đồng thời 
được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Chi đã ấn ký và 
đóng dấu: Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình của 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng đi phỏng 
vấn chung một nhóm, thế nhưng vẫn rớt đến 55 
người, chỉ đậu có 3 người mà thôi! Chính vì vậy 
số Song Nguyền ở Việt Nam tham dự Đại Hội 
chưa đến 10 người. 

Chúng em cũng thật hạnh phúc khi tổ chức đám 
cưới cho con trai tại đất Mỹ thuận lợi và tốt đẹp. 
Thánh lễ hôn phối tại thánh đường giáo xứ Thánh 
Anna-Thánh Giuse Hiển thuộc thành phố 
Minneapolis ở Tiểu Bang Minnesota vào ngày 

10/6/2017 được đồng tế bởi ba Cha: Cha chánh xứ Hilary 
Nguyễn Hải Khánh, Cha Giuse Phạm Đức Hậu, tiến sĩ, là 
cha cậu của gia đình dang du học tại Mỹ. Đặc biệt Cha 
Phêrô Trần Xuân Huệ, tiến sĩ, Đặc trách Mục Vụ Gia Đình 
của Giáo phận Bà Rịa, nhân dịp Cha qua dự Đại Hội Song 
Nguyền Thế Giới, gia đình mời Cha đến làm chủ tế cho 
thánh lễ hôn phối. Sau đó tiệc cưới diễn ra rất vui tươi 
hoành tráng với 20 bàn trên “đất khách quê người”, trong 
một ngày nắng sáng và ấm áp. Ngay ngày hôm sau là cơn 
mưa đá gió bão khủng khiếp. Chúng con xin tạ ơn Chúa 
muôn ngàn trùng. 

Chúng tôi càng xúc động và cám ơn Thánh Gia Thất, khi 
bước đường đến tham dự Đại Hội Song Nguyền Thế Giới 
rất thuận lợi, nhận được nhiều tình cảm và vô vàn ơn ích. 
Khi đến Minnesota, chúng tôi liên lạc với anh chị Nhứt-
Hương là Chủ Nguyền CT/TTHNGĐ tại đây, để tìm hiểu 
các sinh hoạt của các Song Nguyền trên đất Mỹ này như 
thế nào. Chưa từng gặp nhau, nhưng sao như thân quen từ 
lâu: Anh chị Chủ Nguyền đến đón chúng tôi đi ăn trưa, 
đưa đi siêu thị mua sắm. Đặc biệt anh chị cho chúng tôi ăn 
bữa tiệc thân mật với Ban Điều Hành, rồi cùng tham gia 



với các Song Nguyền làm chả dò, xiên thịt ... chuẩn bị cho hội chợ của các dân tộc Châu Á 
vào hai đêm 10 và 11/6/2016. Anh chị cho biết mỗi lần bán lời được từ 4 đến 5 ngàn dollars 
làm quỹ cho chương trình (từ 90 đến 110 triệu tiền Việt Nam!). Mỗi người đi đại hội được 
trích quỹ 100dollars để đóng lệ phí! Một tuần sau đó các Song Nguyền lại tham gia hội chợ 
hè tại giáo xứ ngày 16-17-18/6/2017. Được bao nhiêu ủng hộ hết cho giao xứ cả tiền vốn lẫn 
tiền lời. Ngoài ra anh chị Chủ Nguyền Nhứt-Hương còn đóng góp thêm cho giáo xứ 1000 

dollars. (Anh chị cũng ủng hộ cho Đại Hội kỳ V 1000 dollars). Chúng tôi rất vui vì được đón 
tiếp và sinh hoạt chung với các anh chị. Chúng tôi được học hỏi và ngưỡng mộ nơi tinh thần 
hy sinh, quảng đại, cùng nhau cộng tác làm việc, nhất là cách gây quỹ cho Chương Trình, 
mặc dù rất vất vả, tốn bao công sức cũng như tiền của các Song Nguyền tại đây.  

Trước khi đi đại hội, chúng tôi bay sang San 
Diego thăm anh chị ruột và ở chơi ba ngày. Anh 
chị Nhứt-Hương lại gọi điện cho anh chị Vượng-
Thủy là Chủ Nguyền của CT/TTHNGĐ San-
Diego đến đón, rồi đưa chúng tôi đi đến nhận 
phòng ở khách sạn để tham dự Đại Hội. Thực sự 
khi đang viết những dòng này, tôi thấy xúc động 
trong lòng vì những tình cảm và chăm lo giúp đỡ 
của các anh chị chưa hề gặp gỡ, nhưng sao chan 
chứa muôn ngàn yêu thương đến thế. Khi bước 

chân đến khu vực chánh tòa của giáo phận 
Orange County, đang choáng ngợp với khung cảnh hoành tráng, rộng rãi và ngôi nhà thờ 
kiếng tuyệt đẹp, thì chúng tôi lại nhận được những tình cảm thân thương của Đức Cha, Cha 
Sáng Lập, Quý Cha, Quý anh chị Song Nguyền khắp nơi qua những lời chào hỏi, những cái 
bắt tay và có cả những cái ôm ấm áp yêu thương. Bất ngờ hơn khi được anh chị Bằng-Yến, là 
phóng viên của Đài truyền hình SBTN tại Mỹ, phỏng vấn về hiện trạng các gia đình tại Việt 
Nam. Trong khi sinh hoạt đại hội được gặp lại một số các anh chị từng sinh hoạt hoặc thân 
quen tại Việt Nam, thật không thể nghĩ lại gặp nhau trong khung cảnh đầy hân hoan này. Sau 
đó lại được gặp một số anh chị ở Hải Ngoại nhưng đã có về Việt Nam, cuộc tái ngộ sao thấy 
vương vấn bao kỷ niệm yêu thương. Có những anh chị đến chào hỏi: “nghe nói Bính-Lý 
nhiều rồi nhưng hôm nay mới gặp”. Chưa hết, mỗi lần được mời đại diện Việt Nam lên phát 
biểu, thì lại nhận được tình cảm đặc biệt của cộng đoàn dành cho người ở đất mẹ xa xôi, qua 
những nụ cười động viên, những tràng vỗ tay lớn hơn, dài hơn. Chúng con tạ ơn “Thiên Chúa 
là tình yêu” vì đã nhận được tình yêu của Chúa qua những người anh em trong 
CT/TTHNGĐ. 

Một đại hội đáng ghi nhớ trong đời: cơ sở rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, tổ chức hợp lý, nội dung 
phù hợp. Những trao đổi, hội thảo, sinh hoạt giúp học hỏi lẫn nhau và mang lại nhiều lợi ích 
cho người tham dự. Đại hội gây được tầm ảnh hưởng lớn cho các tổ chức gia đình, tạo ra 
động lực giúp các Chương Trình địa phương củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn. Tạ ơn 
Thánh Gia Thất, cám ơn Đức Cha, Cha Sáng Lập, Quý Cha, Ban tổ chức Trung ương cũng 
như Địa phương, Quý Song Nguyền và cả những người thân, đã giúp cho chúng con có 
những ngày dong duổi trên đất khách quê người mọi thuận lợi, đầy tình yêu thương và đáng 
khắc cốt ghi tâm suốt đời! 

Bính & Lý 




