
Lễ Các Thánh Tử Đạo của GĐ Thánh Antôn Quỳnh 

 

Đã giữa tháng mười mà nguyên tuần hanh nắng, ấm áp, từ tối thứ sáu đã thấy mọi người có trách 

nhiệm đến để chuẩn bị cho ngày lễ, lao xao trong bếp chị Lan, chị Bích, chị Phượng và hai chị Thủy 

đã chuẩn bị nấu bún Bò...Ngoài salle các anh thì lo xếp bàn ghế đâu ra đó, ban âm thanh cũng thấy 

anh Hy loay quay thử máy, thử micro...Nhìn mọi người tươi cười làm việc nên lòng vui chi lạ, cứ 

thế thì ngày mai mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. 

Belfaux luôn là địa điểm lý tưởng để giáo đoàn nói chung và cộng đoàn Fribourg tổ chức những 

buổi lễ lớn, địa điểm này quen thuộc đến nỗi mọi người đến là biết ngay nơi nào để những đồ cần 

thiết cho công việc của mình, công việc vì thế mà cũng có phần xong nhanh hơn, đến giữa khuya 

việc chuẩn bị đã tạm ổn mọi người chia tay ra về hẹn sáng hôm sau lại tới. 

Sáng thứ bảy 14.10.2017 mừng lễ kính Các Thánh Tử Đạo, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Chắn chắn là 

đã trên ba mươi năm được tham dự lễ kính các Ngài hằng năm ở Thụy Sĩ này rồi. 

Rộn ràng nhóm Fribourg tới, sau một tí là Lausanne và cuối cùng là Genève tới để tổng dợt văn 

nghệ tuy anh Khánh trưởng ban văn nghệ của miền đã nói trước chỉ là chuyện cây nhà lá vườn thôi 

nhưng mọi người cũng đều muốn hoàn thiện hơn một chút các tiết mục của mình nên đều rủ nhau 

đến từ buổi sáng thế là đến trưa một bữa cơm trưa thịnh soạn của ba cộng đoàn là chuyện không thể 

thiếu Fribourg thì nấu cơm, thịt bò xào, Lausanne thì bò kho, Genève thì mang bánh mì thịt xuống, 

ba cộng đoàn có bữa trưa chia sẻ với nhau rất thân tình, ai cũng vui vẻ đúng là « Có thực mới vực 

được đạo ». 

15h15 trong tiếng chiên trống uy nghi kiệu di tích các Thánh được rước trang trọng từ sân nhà thờ 

tiến thẳng đến gần bàn thờ trong khi ca đoàn cùng giáo dân tham dự (lúc này chưa đông lắm) cất 

vang bài Khải Hoàn Ca, chiếc kiệu mang dáng dấp ngôi nhà Tổ hay ngôi đình nhỏ mà chúng ta 

thường thấy ở các làng VN nên gợi nhớ ngay đến quê hương xa xôi, kiệu này đã được anh Mai Tự 

Do ra sức làm, công việc hết sức tỉ mỉ, khéo tay để tạo ra những hoa văn tinh tế như thế và lại được 

chị Mỹ Nhân trang trí muôn hoa chung quanh nên nhìn đẹp mắt lạ thường. 

Trên bàn thờ ngoài cha Tuyên Úy chủ tế Giuse Phạm Minh Văn còn có sự hiện diện của cha Robert 

Trương Hoàng Bửu, cha Gioan Hoàng Ngọc Thanh, cha Emilien Nguyễn Mai, cha bề trên Gioan 

Baotixita Chuyên, cha Jean-Marie Vianney Trần Văn Long, cha Ambroise Nguyễn Thế Lưu, cha 

Giuse Nguyễn Hữu Toàn, đặt biệt có cả ba thầy Sáu: Francis Cung Bỉnh Duyệt, Pierre Võ Tiết 

Cương và Philippe Đỗ Di Cư. 

Sau phần kiệu là phần văn tế, dâng hương, anh chủ tịch giáo đoàn Vũ Văn Khiết đã gởi lời chào đến 

quý cha, quý thầy và mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong nhà thờ, ngoài Genève, Lausanne, 

Vevey, Fribourg còn có các anh chị đến từ vùng Thụy Sĩ- Đức mà xa nhất là St. Gallen xin cám ơn 

tâm tình huynh đệ của các anh chị đã không ngại đường xá xa xôi đến dự lễ. 

Thánh lễ luôn là tâm điểm của ngày mừng kính Các Thánh Đử Đạo VN để nhắc nhớ nhiều gương 

sáng của các tiền nhân, công nghiệp và lòng can đảm liều bỏ thân mình theo Chúa. Ôi thật là tuyệt 

vời và hạnh phúc cho chúng ta được hưởng nhờ công nghiệp anh dũng của các Ngài, trong bài 

giảng cha Long cũng nhắc đến vài gương chứng nhân tiêu biểu, không có ơn Chúa giúp để các Ngài 

hy sinh thì giáo hội sơ khởi đã sớm mai một và giáo hội VN chắc cũng chẳng tồn tại và lớn mạnh 

như bây giờ, chúng con luôn ghi nhớ ơn CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN. 

Trong lễ cũng rất ấn tượng mục múa dâng lễ của các em nữ Fribourg và bài hợp ca Đường Gươm 

Chia Biên Giới của ca đoàn miền, đây là một trong những bài thơ của cha cố Giuse Vũ Xuân Huyên  



do anh Trần Ngọc Khánh phổ nhạc. 

Sau lễ là phần ẩm thực thôi thì đủ món bún Bò, bánh mì, cơm sườn, bánh cuốn, bánh bao của Diễm, 

còn có cả đồ nhậu của Tài Ánh nữa chứ, oh tự nhiên sao thèm ly chè bảy màu ngọt ngào của 

Phương vậy ta. 

Văn nghệ năm nay có phần đơn sơ hơn những năm trước, ít tiết mục hơn nhưng bù lại có vở kịch 

hai màn nói về Thánh Antôn Quỳnh, hoá ra trong cộng đoàn cũng có nhiều diễn viên đóng kịch có 

hồn, nhập vai thấm thiết lắm Liễu luôn thể hiện vai hết mình, thầy Yom Chan thì coi như đúng vai 

đúng nghề luôn, mấy anh lính thì chạy ra chạy dzô lâu lâu nhìn xuống khán giả cười cười là thấy 

vui rồi. 

Lễ năm nay kết thúc sớm, không bày biện nhiều nên phần dọn dẹp cũng mau hơn, mọi người chia 

tay ra về khoảng 0h. 

Xin cám ơn sự hiện diện của cha Tuyên Úy cùng quí cha, quí thầy đã làm cho buổi lễ tăng thêm 

phần long trọng, cám ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị nhất là các anh chị trong ban hành 

giáo của bốn cộng đoàn, hẹn gặp lại và xin Chúa ban cho chúng con được luôn vui sống hoà thuận, 

đoàn kết bên nhau. 
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