
Lá Thư Thụ Nhân 
 

Subject: Tưởng Nhớ Cha 

From:     Trần Văn Lương  

Date:      Wednesday, December 13, 2017 

 
Kính thưa quý anh chị, 

Ngày 19 tháng 12 lại sắp đến.  Cách đây 16 năm, trong ngày này, Cha Viện Trưởng đã từ giã 

"các sinh viên của Cha" để về chốn an nghỉ đời đời. 

Anh em chúng tôi, Lê Đình Thông và Trần Văn Lương, xin được mượn mấy vần thơ sau để 

tưởng nhớ đến Ngài. 

Thông & Lương 

 

Tưởng Nhớ Cha  
 

 

 

 

Mười sáu năm trường dẫu đã qua,  

Vẫn còn hiện rõ bóng hình Cha.  

Nụ cười đôn hậu, câu từ ái,  

Ánh mắt hiền hòa, nẻo vị tha.  

Cuộc sống tạm này dù ngắn ngủi,  

Công ơn dày ấy chẳng phôi pha.  

Thắp hương tưởng niệm ngày Cha mất,  

Chợt thấy lòng thương nhớ xót xa.  

 

Trần Văn Lương  

Cali 12/2017 

 

Họa nguyên vận : 

 

Thời gian thấm thoắt cũng mau qua, 

Kỷ niệm ngày xưa bóng dáng Cha. 

Chiếc áo trùng thâm lòng giản dị, 

Lý tưởng Thụ Nhân nghĩa vị tha. 

Chuyên tâm giáo dục đàn con cái, 

Lý tưởng trồng người chẳng nhạt pha. 

Thắp nén tâm hương ngày giỗ kỵ, 

Tâm tình bất biến dẫu lìa xa. 

 

Lê Đình Thông 

Paris - 19/12/2017 

 



 

From:  Anne Trinh  

Date:   December 13, 2017  

Subject:  [TN-houston] Tưởng Nhớ Cha 

 

 

Thưa quí anh chị và các bạn Thụ Nhân 

 

Hàng năm cứ vào thời gian này, Chúa Nhật- tuần lễ giữa tháng 12,  

Thụ Nhân Houston lại tổ chức ngày lễ giỗ Cha Viện Trưởng 

 

Năm nay cũng như thông lệ, lễ giỗ được cử hành tại Hang Đá Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đúc. Sau đó 

là tiệc xum họp các con cái Cha, để nhớ lại những tháng ngày được may mắn cùng ngồi dưới 

một mái trường với sự chăn dắt của Ngài và quí vị giáo sư khả kính. 

 

Nhân thấy thơ của hai anh niên trưởng, at vội vã mạo muội theo chân các anh, họa nguyên vận, 

dẫu“múa rìu qua mắt thợ” nhưng cùng trong một tâm tư của những người con luôn kính yêu và 

nhớ ơn Người Cha Chung.  Mong các anh và cả nhà rộng lòng xá tội. 

 

Nhất là được dịp thân mời tất cả các anh chị và các bạn Thụ Nhân khắp nơi, nếu có thể đến tham 

dự thánh lễ vào lúc 4g chiều Chúa Nhật ngày 17/12 tới đây, xin liên lạc với anh Năm và Hân. 

 

Ước gì được gặp... chỉ mới tưởng tượng thôi củng đã thấy hân hoan hạnh phúc rồi!!! 

 

Thêm một năm nữa đã vội qua 

Thụ Nhân họp mặt tưởng nhớ Cha 

Tình Ngài nhân từ độ lượng quá 

Đối với sinh viên thật thiết tha 

Giòng đời bao mùa cây thay lá 

Chúng con nhàn tản hết xông pha 

Houston cùng đợi ngày lễ giỗ 

Gọi nhau gặp gỡ dẫu đường xa.....! 

 

antrinh 

 


