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  Cựu Chủ Tịch Vũ Minh 

 
Cộng đoàn Saddleback Valley có những sinh hoạt rất 

tốt đẹp trong năm như: Tết Nguyên Đán, Lễ kính 

Quan thầy, Lễ Sinh nhật, Mùa Chay có cha về giảng 

phòng, tĩnh tâm sốt sắng đón mừng Phục Sinh… Bên 

cạnh đó còn những sinh hoạt nổi bật tùy thời, tùy 

hoàn cảnh và nhất là tùy cái nhìn của cha quản 

nhiệm. Cộng đoàn nhà rất may mắn được đón nhận 

hầu hết các Cha quản nhiệm mới thụ phong, đầy 

nhiệt huyết, hăng say. Dù cho là một cộng đoàn có số 

giáo dân khiêm tốn nhưng vẫn ân hưởng hồng phúc 

Chúa ban qua sự nhiệt thành của các Cha Quản 

nhiệm. 

         

 Dưới đây tóm lược thời kỳ của linh mục quản nhiệm 

Chu Vinh Quang. Ngài là vị Quản nhiệm tiên khởi 

của Cộng đoàn do chính Đức Giám Mục Giáo phận 

bổ nhiệm. 

 

Thời kỳ này chia ra hai giai đoạn: 

 

               Giai đoạn 1 (1992-1994) 

Lm. Quản nhiệm : Cha Chu Vinh Quang 

Chủ tịch              : Ông Vũ Minh 

Phó Nội Vụ         : Ô. Trần Gia Phong 

Phó Ngọai Vụ     : Bác sĩ Lê Duy Huân 

Thư ký                 : Bà Đinh Thụy Miên 

Thủ quỹ               : Ô. Nguyễn Ngọc San 

 

               Giai đoạn 2 (1994-1996) 

Lm. Quản nhiệm  : Cha Chu Vinh Quang 

Chủ tịch               : Ô. Vũ Minh 

Phó nội vụ           : Ô. Trần gia Phong 

Phó ngoại             : Bà Đinh Thùy Miên 

Thủ quỹ                : Ô. Nguyễn Hữu Cần 

Thư ký                  : Ô.Trịnh Minh Chính 

 

Cương vị Chủ tịch Ban Chấp Hành chỉ là người thừa 

hành công việc của Hội Đồng Mục Vụ trao phó, liên kết, 

hợp tác với các ban ngành, hội đoàn cũng như xây dựng 

cộng đoàn, kết tình hiệp nhất yêu mến Chúa và tha nhân 

để cùng nhau phục vụ. Cái may mắn ưu điểm trong thời 

kỳ này là : 

          1.- Cha Chu Vinh Quang nhận được bài sai bổ 

nhiệm phụ trách Cộng Đoàn Saddleback Valley sau khi 

thụ phong. Ngài vui vẻ, tháo vát, rất nhiệt tình và linh 

động trong mọi việc. Mọi lớp tuổi trong cộng đoàn ai ai 

cũng quí mến ngài nên mọi việc trong cộng đoàn trôi 

chảy tốt đẹp.     

        

    2.- Lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Phải nói được cộng đoàn Saddleback có lòng kính mến 

Đức Mẹ thật cao độ. Ngay những ngày tiên khởi (năm 

1975), cũng chỉ có năm ba gia đình người Việt Công 

giáo định cư ở đây thế mà cũng đã qui tụ lại làm việc 

kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay nhà này mai nhà 

khác. Cho tới những năm gần đây mới thôi vì một số gia 

đình dời cư, còn lại những người già yếu không tự lái xe 

được nữa. Tôi muốn nói tới những gia đình tiên khởi đã 

cùng nhau gầy dựng cộng đoàn và đã chọn Mẹ làm bổn 

mạng. 

           3.- Đọc kinh kính Đức Mẹ 

           Cộng đoàn vinh hạnh đón tiếp nhiều tâm hồn 

thánh thiện từ các nơi về định cư ở đây, lại gặp gương 

sinh hoạt tích cực hăng say kế thừa từ các bậc tiên khởi 

thành lập cộng đoàn nên việc sống đạo và hành đạo nhờ 

đó được phát huy phấn khởi. Các hình thức kính Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp như thuở ban đầu như kể trên đã dần 

dần mai một vì hoàn cảnh sinh sống ở xứ này. Cha quản 

nhiệm Chu Vinh Quang đã nhạy bén trước tình hình nên 

đã phát động chuyển hướng việc hun đúc tâm linh qua 
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việc cầu nguyện : Hằng ngày mỗi tối gia đình qui tụ 

cầu nguyện, hằng tuần mỗi tối thứ bảy từng nhóm gia 

đình  

qui tụ tại một gia đình để cầu nguyện. Tình thân và 

sự liên kết trong gia đình cũng như giữa các gia đình 

nhờ đó đã được củng cố. 

          

          4.- Thành lập các khu 

          Trước tinh thần hiệp nhất của tín hữu dâng cao, 

Ban Chấp Hành và Cha Quản Nhiệm tiến hành thành 

lập bốn khu trong cộng đoàn : Irvine, Mission Viejo, 

Laguna Hills và Laguna Niguel. Việc thành lập các 

khu không ngoài mục đích liên kết nhau trong Tin 

Yêu. 

          5.- Bán Phở gây quĩ 

          Thỉnh thoảng cộng đoàn tổ chức bán phở ở hội 

trường nhà xứ sau Thánh Lễ Chúa Nhật, vừa để gây 

quĩ sinh hoạt vừa tạo cơ hội cho tín hữu trao kết tình 

thân.  

          6.- Giới trẻ 

          So với tổng số giáo dân trong cộng đoàn thì 

nhân số tham gia giới trẻ phải nói là hùng hậu. Chị 

Vũ Mộng Mơ dốc hết năng lực và thời gian vào giới 

trẻ trong thời kỳ này : Vui chơi, học hỏi và cầu 

nguyện, huấn dạy hiếu thảo, kính nhường trong các 

dịp tổ chức các ngày Công Cha, Nghĩa Mẹ. Hoa trái 

của sinh hoạt này bây giờ (2008) vẫn còn gặt hái. 

          Những điểm son suốt bốn năm dài ắt kể ra 

chưa đủ, tất cả đều do công đức cũng như công sức 

của mọi tín hữu trong cộng đoàn và sự dìu dắt của 

Cha Quản nhiệm. Tuy nhiên, nhiều khiếm khuyết 

cũng không tránh khỏi. Xin đơn cử một số hầu nếu 

cho đến nay vẫn còn tồn tại chúng ta chung sức khắc 

phục :  

 

         1.- Bầu cử      

         Các cuộc họp tổ chức để bầu Ban Chấp Hành 

thưa thớt thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ tham 

dự. Phải chăng biểu hiện này cho thấy sự khiêm tốn 

của nhiều vị có khả năng trong cộng đoàn. Tuy nhiên, 

phải công nhận rằng dù không trực tiếp nhận một 

trách nhiệm nhưng tất cả đều tích cực yểm trợ các ban 

chấp hành. Thiết nghĩ, tinh thần khiêm tốn này cũng nên 

được kêu gọi để nghĩ lại.        

   2.- Giáo dân không tăng 

Phải chăng Saddleback Valley là vùng xa khu sinh hoạt 

sầm uất của đồng bào Việt nên người đến thì ít mà người 

ra đi thì nhiều do nhu cầu của đời sống nơi xứ người.     

          3.- Đi Lễ không đúng giờ 

          Dân ta ở Mỹ bây giờ quen nghe câu : « Không ăn 

burito không phải người Mễ, không đi trễ không phải 

người Việt ! » Đó là lời châm biếm trong dân gian! Tại 

cộng đoàn Saddleback Valley đến dự Bàn Tiệc Thánh 

mà trễ thì biết bao là lý do có thể hiểu được… Trước hết 

địa bàn thuộc Cđ. Saddleback Valley ôi rộng sao là rộng, 

chiếm cả một vùng cực Nam Giáo Phận Orange. Nhiều 

gia đình tín hữu ở cách nhà thờ đến hơn 10 dặm 

đường… phu nhân sửa soạn kỹ hơn một tí để cho chỉnh 

tề là trễ rồi ! Nhiều quí vị có lẽ đang trách tôi: « Nhà tôi 

mãi tận Dana Point mà có bao giờ đến trễ đâu ! » Thưa,  

nếu nói vì ở xa mà trễ thì cũng chỉ là một lý do khi  

 

đường kẹt xe ; nhưng có thể còn bao lý do khác nữa. 

Nhưng dù lý do nào thì lần hồi cũng có thể chấn chỉnh. 

Có lẽ Mẹ Hằng Cứu Giúp không vui ? « Bài ca nhập lễ » 

vang lên rộn ràng chào đón thực khách Bàn Tiệc Thánh 

lúc còn thưa thớt người khiến Cha chủ tế lo ra đến một 

trận túc cầu trên TV chiều Chúa Nhật… 

Thô thiển nêu lên vài ba khiếm khuyết trên đây cũng 

chưa phải là hết. Dẫu sao là một cá nhân hay một tập thể 

thì không sao tránh khỏi khiếm khuyết. Con người bất 

toàn, chỉ mong ước mỗi tín hữu của Cđ. Saddleback 

Valley nhạy bén sớm nhận ra các khiếm khuyết chung 

của cộng đoàn nhà và cùng nhau quyết tâm sửa đổi. 

                                                                  


