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Cha cố Vũ Tuấn Tú

Garden Grove ngày 01 tháng 09 năm 2008 

 

 

Ngày 29 tháng 11 năm 1975 tôi xuất trại Cam 

Pendleton được Cha Sở nhà thờ Saint John Keenan bảo 

trợ với danh nghĩa Cha Phó phụ trách cho Giáo dân 

Việt Nam thuộc Giáo xứ St. Boniface và vùng phụ cận. 

Sau một thời gian Đức Cha Johnson, Giám Mục Giáo 

Phận, cho một căn nhà 5 phòng ở số 8113 đường 

Fullerton Dr., Stanton, rất gần nhà thờ Saint Polycarp, 

nơi đây là trụ sở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam đầu 

tiên của Giáo Phận Orange. Bấy giờ có quí Cha: Cha 

Cố Tôma Đỗ Thanh Hà, Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức 

Tiến, Cha Già Trần Đức Tiến, và tôi Joachim Vũ Tuấn 

Tú. Thời gian quí Cha cư ngụ ở nơi đây rất vắn.  

 

 

 

Đầu năm 1981, Đức Cha lại cho dọn tới một căn nhà 

khác tọa lạc tại số 1342 El Prado St., Garden Grove, 

CA 92640 và nơi đây trở thành trụ sở Trung Tâm Công 

Giáo VN thứ hai. Địa điểm mới này thuận tiện đường 

lối đi lại cho các Cha. Trước đây quí Cha sống  

tập trung với nhau, hơn nữa đa số các Cha còn cường 

tráng, mạnh khỏe vấn đề di chuyển dễ dàng. Đức Cha  

chia cho các cha phụ trách các Cộng Đoàn trong thời 

kỳ đầu, Cha Hà và tôi phụ trách cộng đoàn bé nhỏ 

Dana Point. Thời kỳ Cha Đỗ Thanh Hà phụ trách cộng 

đoàn Dana Point, trong một sáng sớm Chúa Nhật ngài 

có việc bận nên nhìn đồng hồ biết là cận 

giờ cử hành Thánh Lễ rồi, Ngài nhấn ga xe quá tốc độ, 

cảnh sát đuổi theo bắt, cảnh sát hỏi ông đi đâu mà lái 

xe quá tốc độ? Cha Hà trả lời: Tôi đi cử hành thánh lễ 

cho giáo dân vì sắp đến giờ rối. Cảnh sát nói, Cha cẩn 

thận, lái xe nhanh quá coi chừng xảy ra tai nạn và Cha 

sẽ chết trước khi làm lễ cho giáo dân, thôi cha đi đi… 

Hôm đó cảnh sát tha khộng biên ticket. Chính tôi cũng 

bị cảnh sát bắt ngừng xe 3 lần, 1 lần chở mấy Sơ đi in 

sách giáo lý, cảnh sát  tha vì chở mấy sơ, 1 lần vào thứ  

 

 

 

 

 

 

năm Tuần Thánh, cảnh sát tha vì có lẽ cảnh sát có đạo. 

Một lần khác trời nóng bức cởi áo chức gặp khúc 

đường chỉ được phép lái 25 miles/giờ, nhưng tôi lái 

kim chỉ 40 miles/giờ cảnh sát bắt ngừng hỏi đi đâu về, 

tôi trả lời đi dâng lễ về và cảnh sát hỏi ông có gì chứng 

minh là Linh mục, may hôm đó bằng lái xe có hình 

chụp áo mang cổ trắng chứng linh mục rõ ràng, cảnh 

sát tha cho. Như vậy, hơn 30 năm lái xe chưa bị ticket 

lần nào. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống 

mình có hơn người khác một chút

   

Cộng Đoàn Saddleback nhỏ bé ít người, nhưng Cộng Đoàn có một tình đoàn kết bác ái bao la, coi tất cả mọi người 

trong Cộng Đoàn rất thân quen, người xa lạ hay mới quen coi nhau như một đại gia đình thân thương con cùng một 

Chúa, một gia đình gặp đau thương, gia đình khác thông cảm chia sẻ sự đau khổ cho nhẹ bớt. 

 

Lm. Gioachim Vũ Tuấn Tú 

Cựu quản nhiệm CĐ Saddleback 

                                         

1985 Cha Vũ Tuấn Tú mừng cộng đoàn lên 2 tuổi 


