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Tổ chức Columbus là một danh từ còn khá xa 

lạ đối với giáo dân Việt Nam ở Orange County nói 
riêng và ở Hoa Kỳ nói chung. Họa chăng giáo dân VN 
biết đến Hiệp Sĩ Columbus qua hình ảnh của những 
người lính mặc áo choàng màu đỏ, đội mũ lông trắng, 
mang nơ đen và đeo kiếm bên hông, đứng dàn chào 
trong các buổi đại lễ, đặc biệt khi nào có Đức Giám 
Mục chủ tế. 
 
 Tuy nhiên Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus rất phổ 
thông đối với giáo dân Mỹ và hiện diện trong nhiều 
sinh hoạt của các giáo xứ trên toàn nước Mỹ. 
 

 Tổ chức Hiệp Sĩ 
Columbus, tên Việt Nam là 
Kha Luân Bố, được thành lập 
vào ngày 29-3-1882 tại tiểu 
bang Connecticut bởi linh mục 
Michael J. McGivney. Cha 
Michael J. McGivney là con 
trai trưởng trong một gia đình 
di dân Ái Nhĩ Lan (Ireland). 

Từ lúc 13 tuổi, ngài phải nghỉ học, để đi làm muỗng 
cho một xưởng đồng ở Connecticut để phụ giúp cha 
mẹ nuôi một gia đình đông con. Đến năm 1868, 
Michael xin vào tiểu chủng viện Saint-Hyacinthe, 
Canada, ở tuổi 16. Ngài phải rời đại chủng viện trở 
về nhà để giúp mẹ nuôi nấng các em sau khi cha ngài 
qua đời vào tháng 6 năm 1873. Khi các em khôn lớn, 
ngài lại trở vào đại chủng viện tiếp tục việc học và 
được chịu chức linh mục vào ngày 22 tháng 12 năm 
1877. 
 
 Cha được bổ nhiệm về phục vụ tại nhà thờ St. 
Mary, thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut. 
 
 Từ kinh nghiệm bản thân, Cha McGivney đã 
trải nghiệm thảm trạng xảy ra cho các gia đình di dân 
khi người cha, trụ cột duy nhất của gia đình, bất ngờ 
mất đi, bỏ lại vợ góa con côi không nơi nương tựa. 
 
 Thêm vào đó, trong khi phục vụ giáo xứ, cha 
đã chứng kiến nhiều gia đình di dân Công giáo phải 
tranh đấu vất vả để sống còn và hội nhập vào xã hội 
và nền kinh tế Mỹ. Được sự ủng hộ và chấp thuận của 
cha sở, ngày 29-3-1882, cha đã lập ra một hội ái hữu 
tương trợ mang tên Knights of Columbus nhằm trợ 

giúp tài chánh cho vợ con của thành viên nếu người 
này bất ngờ qua đời. Hội Knights of Columbus khởi 
đầu hoạt động như một hội ái hữu tương trợ với 3 tôn 
chỉ: BÁC ÁI, HIỆP NHẤT, HUYNH ĐỆ. Và sau này 
mới thêm tôn chỉ ÁI QUỐC. 
 
 Thuở ban đầu Tổ chức HS Columbus chỉ giúp 
những gia đình di dân được ổn định và an toàn về kinh 
tế qua các chương trình bảo hiểm nhân thọ, tiền trợ 
cấp hằng năm và các chương trình chăm sóc y tế dài 
hạn. Nói tóm tắt Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus được đặt 
trên 4 tôn chỉ hoạt động: BÁC ÁI, HIỆP NHẤT, 
HUYNH ĐỆ và ÁI QUỐC và 4 tôn chỉ  nầy cũng là 
biểu tượng cho 4 cấp bậc mà người Hiệp Sĩ sẽ thăng 
tiến trong hành trình đời hiệp sĩ của mình.   
  
 Cha McGivney đã được giáo dân trong xứ đạo 
mến phục vì ngài phục vụ họ không biết mệt mỏi. 
Nhưng không ngờ ngài vướng căn bệnh sưng phổi và 
lìa đời lúc ngài mới có 38 tuổi vào năm 1980. 
 
 Cha McGivney đã được Đức Giáo Hoàng 
Benedictô XVI phong Đấng Đáng Kính (Venerable) 
vào ngày 15 tháng 3 năm 2008. Một phép lạ đang 
được Tòa Thánh điều tra. Nếu được chứng minh là 
thật, ngài sẽ được phong Chân Phước. 

 
 Khi mới thành lập, những chi đoàn đầu tiên 
đều tập trung ở tiểu bang Connecticut. Trong những 
năm kế tiếp, tổ chức Hiệp Sĩ Columbus bắt đầu lan 



rộng qua các tiểu bang New England, sau đó khắp 
nước Mỹ và cứ thế tổ chức nầy đã bành trướng khắp 
thế giới. Hiện nay con số thành viên Tổ chức 
Columbus đã vượt quá 2 triệu hiệp sĩ và có hơn 
15,000 chi đoàn trên khắp các quốc gia Hoa Kỳ, 
Canada, Mexico, Ba Lan, Cuba, Guatemala, Tây Ban 
Nha, Nam Hàn, Phi luật Tân và một số các quốc gia 
nhỏ khác. 
 
 Ngày nay, tổ chức Hiệp Sĩ Columbus phát 
triển thành một hội ái hữu phúc lợi, chuyên phục vụ 
các công tác từ thiện như cứu trợ động đất, chiến 
tranh, lũ lụt và các công tác bác ái khác. Và Tổ chức 
Hiệp Sĩ còn đóng vai trò cổ võ, bảo vệ và bênh vực 
các tín điều giáo lý Công giáo như chống phá thai, 
phò sự sống và là hiệp sĩ bảo vệ đạo Công Giáo tại 
nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

 
 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã 
gọi Đoàn Hiệp Sĩ Columbus là “cánh tay mặt mạnh 
mẽ của Giáo Hội.” 
 

Lịch Sử Hiệp Sĩ Columbus Việt Nam tại Giáo 
Phận Orange, California 

 
 Vào năm 2006, khi Cha Mai Khải Hoàn làm 
Giám đốc Trung Tâm Công Giáo, qua nhưng lần tổ 
chức các sinh hoạt cho Trung Tâm, ngài nhận thấy 
cần phải có một lực lượng nhân sự nồng cốt để yểm 
trợ các sinh hoạt của Trung Tâm Công Giáo mà 
không dẫm chân vào sinh hoạt của các đoàn thể 
Công Giáo VN khác đang hoạt động tại các giáo xứ 
ở Quận Cam. 
 
 Qua sự khuyến khích và ủng hộ tinh thần 
của Đức Cha Mai Thanh Lương, Cha Hoàn và anh 
Nguyễn Khanh đã tiếp xúc với Trung ương của Tổ 
Chức để xin họ yểm trợ cho việc thành lập một chi 
Đoàn Hiệp Sĩ VN đầu tiên tại giáo phận Orange. 
 
 Vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, Chi Đoàn 
Hiệp Sĩ Columbus VN đầu tiên được chính thức 
chào đời trong một thánh lễ tuyên thệ nhậm chức 
của Ban Điều Hành, được long trong cử hành tại 
thánh đường của Trung Tâm Công Giáo, dưới sự 
chủ tế của Đức Cha Mai Thanh Lương và hai vị 
Tuyên Úy đầu tiên là cha Mai Khải Hoàn và Chu 
Vinh Quang, cùng với sự tham dự đông đủ  của các 
anh em hiệp sĩ VN và hiệp sĩ bạn Mỹ. Và Chi Đoàn 
được mang tên “CHI ĐOÀN HIỆP SĨ   

COLUMBUS CÁC THÁNH  TỬ ĐẠO VN 14445”. 
 
 Chi Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bao 
gồm 7 Toán Hiệp Sĩ nằm rải rác ở các Cộng Đoàn VN 
ở các giáo xứ thuộc giáo phận Orange. 
 
 Mỗi Toán có sinh hoạt riêng và cùng đồng 
hành với Cộng Đoàn địa phương trong việc phục vụ 
Cộng Đoàn của mình. Tuy nhiên các Toán vẫn có 
buổi họp mỗi tháng với Ban Điều Hành của Chi Đoàn 
để bàn thảo, duyệt xét, hoạch định và thi hành những 
chương trình cũng những công tác chung của Chi 
Đoàn. 
 
 Riêng Toán 7 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp còn có tên là Toán Andrê Dũng Lạc là Toán 
trẻ nhất trong Chi Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN. 



  Toán 7 được khởi đầu vào năm 2012 và đã 
nỗ lực tham dự vào các sinh hoạt của Cộng Đoàn 
cũng như đóng góp trong khả năng có thể vào các 
công tác của giáo xứ. Một điểm đặc biệt của Toán 7 
là sự ủng hộ tinh thần rất tích cực của các phu nhân 
của Hiệp Sĩ qua sự có mặt bên cạnh các Hiệp Sĩ 
phu quân trong các sinh hoạt của Cộng Đoàn và 
trong các buổi họp mỗi 2 tháng của Toán. 
 
 Trong chiều hướng phát triển của Cộng 
Đoàn sau 35 năm tăng trưởng trong hồng ân của 
Thiên Chúa, dưới bàn tay nâng đỡ và lời cầu bầu 
của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Toán 7 Hiệp Sĩ  Andrê Dũng 
Lạc xin dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lời nguyện 
xin Chúa và Mẹ luôn phù trợ chúng con trên con 
đường thi hành 4 tôn chỉ của người HS Columbus một 
cách tốt đẹp để Phúc Âm Chúa được tỏa sáng và Giáo 
Hội Chúa được lan rộng đến muôn dân muôn nước.    


