Tự hào dân tộc:
LỄ TẠ ƠN “KỶ NIỆM 30 NĂM”
NGÀY THẦY NGUYỄN MẠNH SAN ĐƯỢC THỤ PHONG

PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
*************************************************************
Tường thuật: Nguyễn Đức Linh

Hình trên: Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San được Đức Giáo Hoàng Phaolo Đệ Nhị tiếp kiến
ngày 20 tháng 6 năm 1988 tại Tòa Thánh Vatican.

LGT: Thày Phó Tế vĩnh viễn Nguyễn Manh San, trước 30-4-1075 từng là luật sư tại Sài gòn. Sauk
hi di tản đến Hoa Kỳ năm 1975, ngòai việc lo ổn định cuộ csống gia đình, Ls. Nguyễn Manh San đã
theo ho clớo đào tạo THày Sáu thuoc giao phân Oklahoma và đã trở thành vi Thày Sáu đầu tiên
khong chi doi voi nguoi Viet di tan qua Hoa Kỳ mà con la vị Thày Sáu Đầu tiên trên thế giới. Đây là
một vinh dự và niềm tự hào riên của Thay Sáu San cũng là niềm tự hào chung cua người Việt Nam
về mặt tài năng và đức đô của một người có chung nòi gống Lạc Hồng.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm lãnh nhận THiên Chức Thày Sáu Giáo Hội Công Giáo, trong tinh
dông môn Luật khoa, cũng là cộng tác viên của tạp chí chuyên đề Luật pháp & Đời sống do Câu
Lạc Bộ Luật KHoa Việt Nam chủ trương ấn hành, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiện đến
Thày Sáu Nguyễn Mạnh San và cầu chùa sức khỏe, Hồng Ân để hòan thành nhiệm vụ tôn giáo của
mình.
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam

XUÂN đã về trên thành phố thân yêu OKLHOMA CITY.
Hoa Đào mầu Tím, tràn đầy trên khắp nẻo đường, khoe sắc đặc thù, của địa phương
Oklahoma. Qua cảnh tiết ĐÔNG,tuyết rơi gió lạnh,Trời lại nắng ấm, nắng Xuân đem tới, sinh
lực rồi rào, vạn vật hồi sinh, cây cỏ nẩy mầm, tốt tươi xanh lá. trăm hoa đua nở, muôn sắc
muôn mầu. - Đẹp như tranh vẽ, Oklahoma miền đất hiền hòa dễ thương.
Trên đường NW EXPRESSWAY, Oklahoma city (giữa Rockwell & Council) xuất hiện một toà
nhà lớn số 7501 uy nghi, kiến trúc mỹ thuật hài hoà giữa thiên nhiên trên một khu đất khá rộng
:

Nhà Thờ “ CATHOLIC PASTORAL CENTER”
Nơi đây đã tổ chức
Thánh lễ TẠ Ơn: lúc 11:30 AM, ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Đức Tổng Giám Mục cử hành Thánh lễ và thuyết giảng đúng ngày:

“KỶ NIỆM 30 NĂM”
THẦY NGUYỄN MẠNH SAN
THỤ PHONG CHỨC PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
(31/3/1979 - 31/3/2009 )
11:25 AM . Quan khách tham dự đã có mặt đông đủ tại hội trường, di chuyển vào Thánh đưòng
sửa soạn tham dự Thánh lễ “TẠ ƠN” do Đức Tổng Giám mục cử hành Thánh Lễ, cùng đồng tế
có : - Linh mục Chánh xứ Thánh ANRÉ DŨNG LẠC, - Linh mục Quản nhiệm ĐỨC MẸ HẰNG
CỨU GIÚP, - Linh mục VN, Chánh xứ Giáo xứ MỸ, - Linh mục VN, Phó Xứ Giáo xứ MỄ, - Linh
mục VN, Phó xứ Giáo xứ MỸ thuộc Tổng giáo phận Công Giáo Oklahoma và Đức TGM thuyết
giảng.
11:30 AM . Tiếng nhạc trổi dậy nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đang ngồi vội đứng lên nghiêm
chỉnh cung nghinh đón rước Đức Tổng Giám Mục từ ngoài đi vào giữa 2 hàng ghế trong Thánh
đường, tiến thẳng tới nơi hành lễ. Buổi lễ được cử hành trang trọng dưới ánh hào quang rực rỡ
ân sủng của Chúa Kitô. Đức TGM cử hành Thánh lễ và cầu nguyện xin Ơn Trên ban Phúc cho
mọi người, ban cho Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San được tràn đầy Hồng Ân THIÊN CHÚA
trong dời sống hàng ngày để làm sáng danh Chúa. – Trong Thánh đường số người tham dự
vừa đủ kín các hàng ghế. - Trên cùng là hàng ghế Danh dự nhận thấy:
QUAN KHÁCH MỸ gồm có :
- 6 vị quan tòa Liên bang Hoa Kỳ (US District Judges)
- Tổng Trấn Oklahoma City (Oklahoma County Sheriff)
- và một số các Luật sư Hoa Kỳ.
QUAN KHÁCH VIỆT NAM gồm có :
- Mục sư quản nhiệm Hội Thánh TIN LÀNH VIỆT NAM.
- Chủ tịch Giáo xứ Thánh ANRÊ DŨNG LẠC.
- Chủ tịch Cộng đồng Công Giáo ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP.
- Chủ tịch các HỘI ĐOÀN và các Đoàn thể CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH.

*********
Với tinh thần “QUYẾT TÂM VÌ MỌI NGƯỜI”, đã thực hiện những công tác phục vụ tha nhân và
liên tục làm việc tông đồ cho các xứ đạo tại OKLAHOMA, Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San
được Cộng đồng người Việt và các Cộng đồng bạn quý mến

Nhân dịp này, chúng tôi xin sơ lược một chút về cuộc đời của
Thầy Phó Tế NGUYỄN MẠNH SAN :
- Sinh năm 1940 taị Bắc Việt , - 1954 đất nước chia đôi, Thầy theo gia đinh từ bỏ Miền Bắc
(Cộng sản) vào Miền Nam (Quốc Gia), định cư tại Sài gòn.
Ngày biến cố 30 tháng 4-1975. Cộng sản xâm chiếm Miền Nam .Thầy Sáu San di tản khỏi VN,
cung vợ con tới miền“đất Hứa” Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
“TỰ DO, DÂN CHỦ & NHÂN BẢN”.
Trước năm 1975, Thầy SAN dạy học tại các trường trung học Taberd, Thánh Mẫu và Đức Trí ở
Sài gòn, - Làm Thông dịch viên và Dịch thuật (Anh ngữ) cho Cơ quan Cố Vấn Viện Trợ Hoa Kỳ
MACV. - Phụ tá Trung Tâm Trưởng (Chief Quarterman) 18 kho Tồn Trữ Tiếp liệu Quân Lực
Hoa Kỳ tại Tân Thuận Đông – Nhà Bè, Sài gòn, trước khi Trung Tâm này được di chuyển đến
căn cứ Long Bình, Biên Hòa.
1/ - SỰ NGHIỆP:
- 4/1975 . – Cùng vợ con rời VN sang Hoa Kỳ định cư liên tục tại
Oklahoma city - Làm việc cho Cơ quan Thiện nguyện Công giáo Hoa Kỳ
(USCC) Oklahoma city, Oklahoma, đặc trách chương trình Tỵ nạn Á
Châu (Coordinator for USCC the Southeast Asia Refugees Program).
- 1980 rời USCC chuyển sang làm việc tại Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ
cho tới nay, đảm trách nhiều chức vụ quan trọng :
- Phụ tá trưởng phòng Tố Tụng, đặc trách Luật sư đoàn Liên Bang và Nhập
Tịch
(Attorney admission and Naturalization Deputy) tại Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ (United States
District Court, Western District of Oklahoma).
- 18 tháng 9 năm 1998, tốt nghiệp khóa huấn luyện Tuyên uý Trại Tù do cơ quan đặc
trách các Trại Tù Liên Bang (Bureau of Federal Prison Chaplains) thuộc bộ Tư Pháp Hoa
Kỳ tổ chức tại Aurora, Colorado.
- 10 tháng 8 năm 2001 tốt nghiệp khóa đào tạo Tuyên Úy đặc trách Cải huấn
(Correctional Chaplain) doTổng Hội “American Catholic Correctional Chaplains’
Association” tổ chức. - Được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ Chính thức công nhận và cấp
chứng chỉ Tốt nghiệp ngành Tuyên úy các Trại Tù Liên Bang Hoa Kỳ.
- 6 tháng 1- 2003 đảm trách chính thức “TUYÊN ÚY TRẠI TÙ “ (Certtified Prison
Chaplain) được quyền thăm viếng tất cả các Trại Tù Liên Bang trên toàn lãnh thổ Hoa
Kỳ.
- 30 năm phục vụ Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ (US District Court of
Western District of Oklahoma) liên tục là Phụ tá Trưởng phòng Tố Tụng
đặc trách Luật Sư Đoàn Liên bang HK và Nhập Tịch.( Attorney admission
& Nauralìzation Deputy).
Hiện nay vẫn giữ chức vụ Phụ tá Trưởng phòng Tô Tụng (kiêm nhiệm
chức vụ Tuyên úy Trại Tù tại Oklanoma City County Jail.
2/ - TÔN GIÁO :
- 31 tháng 3 năm 1979 Thầy San là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới
được Thụ phong Phó Tế Vĩnh viễn (Permanent Deacon) qua sự đặt tay của Đức Tổng
Giám Mục Charles Salatka tại Oklahoma City.
- 20 tháng 6/1988 Được Đức Giáo Hoàng GIOAN PHAOLÔ Đệ Nhị cho diện kiến và
được đặc ân Phó Tế Lễ với Ngài tại Nguyện Đường riêng bởi 2 lý do đặc biệt: Thầy SAN

là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới được thụ phong chức “PHÓ TẾ
VĨNH VIỄN” (permanent deacon) nên được Đức Giáo Hoàng ban cho đặc ân này.
- Phục vụ:
11 năm tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phụ tá Linh mục quản nhiệm Antôn Nguyễn
Ngọc Bảo và cộng đoàn Công giáo Việt Nam .
2 năm tại Giáo Xứ Corpus Christi Roman Catholic Church (giáo xứ Mỹ da mầu)
7 năm rưỡi (từ tháng 6/1996 tới 1/2003,) tại Giáo xứ Anré Dũng Lạc, phụ tá Linh mục
chánh xứ Dominic Hoàng Mạnh Hùng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ
trong những công tác Tông Đồ Mục Vụ.
1-2003 đảm nhận trách nhiệm ”TUYÊN ÚY TRẠI TÙ” của Tổng Giáo phận theo lệnh của
Đức Tổng Giám Mục Eusebius Joseph Beltran, Tổng Gíáo phận Oklahoma city. Thầy
SAN liên tục phục vụ cho Tổng Giáo phận OKC.
1994 cho tới nay, những ngày cuối tuần,Thầy SAN lãnh nhiệm vụ ủy lạo tù nhân trong
các Trại Tù tiểu bang OKLAHOMA với sự trợ giúp của vị Thừa Tác Viên Trại Tù
Nguyễn văn Cường (Prison Minister) do Đức TGM bổ nhiệm
*******
Sau phần cuối lễ, ông Chánh Án Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ nhân danh Tòa Án Liên
Bang Hoa Kỳ, vinh danh Thầy Sáu SAN NGUYỄN đã có công với chính phủ Hoa Kỳ,
thực hiện mỹ mãn công tác Dân sự vụ như:
1/ - Hoàn tất thủ tục pháp lý cho 16,000 ngàn người, thuộc các sắc tộc trên thế giới,
được tuyên thệ trở thành Công dân Hoa Kỳ tại Toà án Liên Bang Hoa Kỳ
2/ - Phục vụ liên tục 30 năm trong ngành tư pháp Hoa Kỳ tại Tòa Án.
Ông Chánh Án trao tặng cho Thầy SAN “Lá QUỐC KỲ MỸ” là một biểu tượng có ý
nghĩa trang trọng và cao quí, chỉ dành tặng cho những người dân có công với chính phủ,
với đất nước Hoa Kỳ. Sau này nếu có mệnh hệ thì gia đình được vinh dự phủ lá cờ này
lên quan tài

************
Thầy Nguyễn mạnh San có “ĐỨC TIN” vô cùng mãnh liệt vào THIÊN CHÚA, rao giảng Phúc
Âm đến các tù nhân trong các trại tù Liên Bang va tiểu bang.
Thầy quyết tâm phục vụ tha nhân, làm tròn sứ mạng là một Tông đồ của Chúa:
“VÌ MỌI NGƯỜI, GIÚP ÍCH KHÔNG MỆT MỎI ”
Ngoài ra Thầy SAN còn có biệt tài về khoa “THUYẾT TRÌNH” khéo léo, duyên dáng tế nhị, dịu
dàng và vui vẻ, nhất là vẻ mặt rạng rỡ với bộ tóc “Muối tiêu” dáng người cường tráng, tươi cười
hoạt bát, thật là bô trai (xin nói là Đẹp lão mới đúng) dễ thu hút người nghe. Nhìn Thầy, nghe
Thầy nói, và muốn nghe mãi không chán. Nhiều thinh giả phải thốt ra câu: Ôi ! Thầy SAN sao
mà dễ thương thế! vài vị phụ nữ cũng nhắc nhở: Sao lâu quá không thấy Thầy Sáu nói
chuyện nhỉ ! Nhớ quá đi chứ..!
Mỗi khi các đoàn thể tổ chức buổi mạn đàm, thông báo có mời Thầy Sáu tới nói chuyện
phổ biến về đề tài PHÁP LUẬT ỨNG DỤNG HOA KỲ (US Applicable LAW) là có đông nghẹt
người tham dự. - Tuy đề tài thuộc loại khô khan rất khó tạo sự thích thú cho thính giả, thế mà
Thầy SAN đã có sáng kiến (thêm gia vị mắm muối chua ngọt) lồng vào đề tài với những câu

chuyện có thật trong trại tù, tình yêu tuổi trẻ, tình nghĩa vợ chồng, lòng thương yêu con
cái…v.v… tình tiết sôi nổi, mãnh liệt và cũng có nhiều đau thương đầy nước mắt. - Họ vi phạm
Luật pháp vì thiếu hiểu biết, nên có nhiều tù nhân bị tù một cách oan uổng. Phạm nhân Nam Nữ
đủ các chủng tộc trong các nhà tù đều hết lòng tin cậy và thương mến thật sự :
“Thầy Sáu Nguyễn Mạnh San vị Tuyên Úy nhân từ và độ lượng “
Quan khách và các vị thân bằng, quyến thuộc, vô cùng hân hoan đón mừng thánh lễ do Đức
Tổng Giám Mục đặc ân cử hành Thánh lễ “TẠ ƠN” và Thuyết Giảng, Trường hợp được Đức
TGM đặc ân, cử hành Thánh Lễ này, là nhờ :
1/ - Thầy Nguyễn Mạnh SAN là Thầy Sáu VN đầu tiên tại Mỹ.
2/ - Thầy SAN liên tục đảm trách ”Tuyên Úy TRẠI TÙ” từ nhiều năm
qua cho Tổng Giáo phận CÔNG GIÁO Oklahoma city.
Buổi lễ hoàn tất, trước khi chia tay “Chào TẠM BIỆT”, mọi người được mời tham dự bữa cơm
thân hữu, Vui hưởng chan hòa trong tình yêu thương của CHÚA .

Lạy THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG!
Ngài là
ĐẤNG CỨU THẾ đầy quyền năng
Xin ban cho chúng con mọi ƠN PHƯỚC và AN LÀNH trong tay Chúa. AMEN -o-o-o-o-oThánh Lễ “TẠ ƠN” hoàn tất …trong niềm VUI XUÂN sửa soạn
Đón Mừng
Ngày LỄ CHÚA PHỤC SINH
(Xuân KỶ SỬU 2009)

