Bản tin số 9/ 2015.

Liên lạc : 12842 Carvel Ln, TX.77072

Lời phát biểu của Đại Tá TLP/SĐTQLC trong đêm dạ tiệc
Kính thưa quý vị Tướng Lãnh, ông Dân Biểu Hubert
Võ, ông Nghị Viên Richard Nguyễn
Kính thưa quý quan khách,
Phu Nhân cố Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC
Quý NT, và Chiến Hữu
Quý cơ quan truyền thông, và báo chí
Thay mặt cho gia đình TQLC chúng tôi xin
hân hoan chào mừng và cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ
quý báu đến đây để cùng chúng tôi tham dự lễ kỷ
niệm 61 năm ngày thành lập Binh Chủng TQLC Việt
Nam. Sự hiện diện của quý vị đã nói lên niềm ưu ái,
mối quan tâm đặc biệt, đồng thời cũng là niềm khích
lệ lớn lao đối với gia đình Mũ Xanh, chúng tôi xin
chân thành cảm tạ quý vị.
Với ý chí nuôi dưỡng truyền thống của binh
chủng, hàng năm anh em chúng tôi từ khắp nơi về tập
họp ở một địa điểm để cùng tưởng niệm và vinh danh
những anh hùng đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia
dân tộc, để tri ơn và giúp đở những anh em thương
phế binh còn sống cơ cực nơi quê nhà, để kiểm điểm
thành quả công tác đã đạt được trong thời gian qua và
phát họa đường hướng sẽ thực hiện trong tương lai, và
nhứt là để kiên định lập trường quốc gia dân tộc.
Kính thưa quý vị, nhân đây chúng tôi xin phép
được có vài lời cùng anh chị em trong gia đình Mũ
Xanh hiện diện đêm hội ngộ tối hôm nay.
Kính thưa quý NT, anh chị em thân mến,
Hôm nay nơi đất khách quê người, như những
cánh chim tha phương nhớ bạn nhớ rừng, nhớ màu áo
hoa sóng biển, chúng ta từ các nơi xa về để tham dự lễ

mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Binh Chủng
TQLC. Thật là một diễm phúc khi chúng ta còn gặp
gỡ nhau, nghe lại giọng nói tiếng cười của một thời ba
lô súng trận, cái dáng dấp oai hung ngày nào tuy có
sút giảm do thời gian và tuổi tác, nhưng tấm lòng đối
với quê hương dân tộc, tình yêu dành cho màu cờ sắc
áo vẫn luôn nồng ấm.
Trong niềm vui hội ngộ tối hôm nay, khi nhìn
về quê hương yêu dấu, chúng ta không sao ngăn được
nổi xót xa khi thấy lãnh thổ, biển đảo bị mất dần vào
tay Trung Cộng, đồng bào vẫn phải tiếp tục gánh chịu
bao cảnh đàn áp bất công của bạo quyền Cộng Sản,
“ác với dân, hèn với giặc” con đường đi đến tự do dân
chủ về những quyền cho quê nhà còn lắm gian truân,
cũng may chúng ta còn có tình đồng hương gắn bó,
tình chiến hữu sắt son, bên cạnh còn có tuổi trẻ trong
và ngoài nước đã nhập cuộc trực diện đấu tranh chống
bạo quyền Cộng Sản, đồng bào trong nước cũng đứng
lên chia xẻ trách nhiệm đấu tranh bằng hình thức này
hay hình thức khác. Chắc chắn không lâu, chế độ phản
dân hại nước sẽ phải sụp đổ và một xã hội pháp trị
dựa trên quyền tự do căn bản và giá trị đúng đắn của
con người sẽ được tái lập nơi quê nhà.
Chúng ta đã từng có một thời sống chết bên
nhau để bảo vệ miền Nam tự do, dệt nên trang sử oai
hùng cho màu cờ sắc áo, danh dự và tiếng thơm mà
chúng ta có được tới ngày hôm nay là kết quả bao
xương máu của hàng ngàn đồng đội gục ngã, hàng
ngàn chiến hữu đã trở thành phế nhân và đang sống cơ
cực nơi quê nhà. Xin đừng quên trách nhiệm, món nợ
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tinh thần đối với những anh em đó, xin đừng vì xa mặt
mà cách lòng, hãy giữ sao cho trọn tình trọn nghĩa, để
xứng đáng với khẩu hiệu “Một ngày TQLC là một đời
TQLC”
40 năm viễn xứ là khoảng thời gian khá dài
đối với một đời người, người trẻ nhất trong chúng ta
giờ cũng đã 60 tuổi, liệu còn bao nhiêu lần đại hội nữa
để có được đông đủ như hôm nay, vậy chúng ta có
chuẩn bị thông điệp nào, ngọn đuốc sáng nào chưa, để
sẵn sàng trao lại cho thế hệ con em tin tưởng và noi
theo hầu bảo đảm được sự liên tục đấu tranh khi
chúng ta không còn đủ sức. Xin hãy nhiệt thành suy tư
sâu sắc vấn đề này bằng cả khối óc và con tim, chúng
ta cần nhắc nhở con em ghi nhớ câu nói của Nguyễn
Bá Học: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách
núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”
Hôm nay trên mảnh đất tạm dung, trước lá
quốc quân kỳ kính yêu, đã từng cùng chúng ta trải qua
biết bao thăng trầm của giòng lịch sử, xin hồn thiêng
sông núi hun đúc thêm ý chí và sức mạnh cho những
tấm lòng chân chính Việt Nam, quốc nội và hải ngoại,
giúp họ có thể vượt qua mọi khó khăn, khổ nhục, để

tồn tại trên đường quang phục quê hương, để một
ngày mọi công dân được sống dưới quyền sống đích
thực của con người giữa cộng đồng văn minh nhân
loại.
Kính thưa quý NT, anh chị em thân mến.
Ngày mai chúng ta chia tay nhau để về lại địa
phương nơi mình cư trú, xin chúc mọi người và gia
đình được bình an, may mắn và cũng xin chuyển lời
hỏi thăm của tôi đến những anh em và gia đình vì lý
do riêng đã không có mặt trong kỳ đại hội này. Rất
mong được gặp lại đông đủ quý NT và chiến hữu tại
Michigan trong kỳ Đại Hội 2016.
Kính thưa toàn thể quý vị quan khách,
Trước khi dứt lời, một lần nữa xin cám ơn sự
hiện diện của quý vị tối hôm nay cũng như sự kiên
nhẩn của quý vị đã lưu ý đến những lời trần tình của
chúng tôi. Kính chúc quý vị một đêm hội ngộ vui tươi
và nồng ấm
Xin trân trọng kính chào.

Họp mặt ngày 23 tháng 8 năm 2015
Ba tuần lễ sau ngày Đại Hội TQLC, Ban Tổ Chức đã
hoàn tất chấm dứt nhiệm vụ. Một buổi tiệc đơn giản
tại tư gia anh chị Trịnh Văn Tằng, NT Nguyễn Văn
Cảnh nguyên TBCT ngỏ lời cảm ơn quý MX , các
chị cùng gia đình TQLC Houston đã hổ trợ vật chất
cũng như tinh thần, giúp cho Đại Hội và Gây Quỹ
TPB TQLC được thành công vượt bực.
Theo định kỳ, ngày 23 tháng 8 Hội TQLC
Houston họp mặt tại tư gia MX Bùi Thế Hùng với sự
hiện diện của 20 MX và 5 chị, Đại Tá TLP hôm đó vì
sức khỏe tuy không đến, nhưng Tango vẫn quan tâm
đến sinh hoạt ngày hôm đó.
Hiện diện trong buổi họp: NT Trần Ngọc
Toàn, NT Lê Quang Liễn, Huỳnh Văn Trọn, Lê Văn
Bé, Võ Phước Tiêm, Đinh Văn Trung, Đặng Vi, Lê

Khoa, Nguyễn Đức Nhi, Đặng Hoàng Lung, Nguyễn
Văn Ngà, Lê Thành Nhật, Nguyễn Ngọc Toàn, Lê
Đức Học, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Thế Hùng, Giang
Văn Nhân, Trịnh Văn Tăng, Huỳnh Đình Khải, Lưu
Văn Phán, các chị Nhân, Toàn, Bé, Tằng, Quách
Nương.
Anh em đề cập những trở ngại đã xảy ra như
vị trí bàn quan khách khác với sơ đồ, toán QQK tập
dượt nhưng giờ phút chót không thực hiện được vì
quan khách quá đông, những thiếu sót cũng như ưu
điểm được anh em nhiệt tình phân tích hầu giúp cho
Hội TQLC Houston trong tương lai nếu có điều kiện
đứng ra nhận lãnh tổ chức lần nữa.
Ngân quỹ trên 30 ngàn đô la yểm trợ TPB trao
cho Tổng Hội TQLC là niềm khích lệ và cũng là
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thành quả sự hợp tác của gia đình TQLC Houston và
gia đình TQLC khắp các nơi.
Trong dịp này anh Hội Trưởng Lưu Văn Phán
có nêu ý kiến là có nên tổ chức mừng ngày Sinh Nhật
Binh Chủng không, vì chúng ta đã thực hiện cắt bánh
mừng trong đên Dạ Tiệc. Hơn phân nửa đồng ý nên
làm và đa số bằng lòng tổ chức tại nhà hàng thay vì tại
tư gia của Mũ Xanh. Buổi họp mặt vui nhộn, MX
Tuấn sau khi cụng ly, anh nhìn hội trưởng hỏi
- Anh có muốn tôi gây quỹ cho hội ngay bây giờ
không?
Anh Tuấn tay trái cầm bia mời, tay phải chào kính bất
kỳ MX nào, đến khi MX được chào uống xong bia và
mở hầu bao thì anh Tuấn bỏ tay xuống
Anh Phán mĩm cười

- Anh em móc bọc cả rồi.
Anh Nhân có gợi ý về Đại Hội TQLC năm 2016 tại
Michigan, nếu có thể đi chung đoàn để cùng đặt
phòng khách sạn, mướn xe di chuyển. Anh hội trưởng
nghĩ rằng đường xa phải đi máy bay, sẽ đề cập trong
những lần họp tới.
MX Bé người tham dự hầu hết các lần Đại Hội, gương
mặt kém vui không biết sang năm anh có đủ sức khỏe
để gặp mặt anh em nữa không?
Trước khi chia tay, anh hội trưởng hứa sẽ liên lạc các
nhà hàng và thông báo bằng điện thoại và email.
(Vài ngày sau chương trình mừng sinh nhật binh
chủng hủy bỏ vì số lượng thực khách dưới mức yêu
cầu nên nhà hàng từ chối)

Sinh Hoạt Houston
Sau buổi họp mặt ngày 23 tháng 8 năm 2015,
mọi người chia tay, bất thần ngày 18 tháng 9 được tin
anh Nguyễn Văn Tuấn qua đời. Mọi người sửng sốt vì
MX Tuấn khỏe mạnh, anh thường xuyên tập dượt
tennis, anh là hình ảnh đầy sức sống.
Mười bốn Mũ Xanh tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ
Ngôi Lời Nhập Thể, và lễ an táng tại nghĩa trang

Chiều ngày 20 tháng 11, Hội TQLC Houston
đã làm Lễ Phủ Kỳ tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, Đại Tá
TLP và Phu Nhân có đến tham dự. Chương trình thay
đổi vì phải đọc kinh cầu nguyện và Cha Phó Xứ Đức
Mẹ Lộ Đức làm phép trên khăn tang và linh cữu. Nghi
thức cùng Thánh Lễ kéo dài gần 2 giờ.
Lễ Phủ Kỳ có sự hiện diện của các hội đoàn quân đội
tại Houston.
Sáng ngày 24 tháng 11 Hội TQLC sẽ làm lễ
Thu Kỳ trước khi di quan vào trong nhà thờ Lộ Đức.
Sau Thánh Lễ, sẽ di quan trở lại nhà quàn Vĩnh
Phước để hỏa thiêu

Chia Buồn
MX Giuse Nguyễn Văn Tuấn, TĐ4/TQLC
Từ trần ngày 18 tháng 9 năm 2015 tại Houston Texas
Hưởng thọ 60 tuổi
Hội TQLC Houston và VPC xin chia buồn cùng Chị
Tuấn và các cháu.
Nguyện cầu linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh
Chúa.

Chia Buồn
MX Phêrô Lê Văn Bé
phục vụ TĐ7/TQLC, TĐ THD/TQLC, Cựu Hội
Trưởng Hội TQLC Houston
đã từ trần lúc 10:30 tối ngày 18 tháng 11 năm 2015 tại
Houston
Hưởng thọ 62 tuổi
Hội TQLC Houston và VPC thành thật chia buồn
cùng chị Bé, nguyện cầu Linh Hồn Phêrô Lê Văn Bé
sớm về nước Thiên Đàng.

Hai tháng sau, ngày 18 tháng 11 trong lúc cùng gia
đình dâng lời kinh, MX Lê Văn Bé đã trút hơi thở
cuối cùng sau tiếng AMEN
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Đại Hội TQLC năm 2016 tại Grand Rapids, Michigan
Được sự ủy thác của Tổng Hội TQLC theo tinh thần
ngày Tiền Đại Hội 2015 tại Houston, Ban Tổ Chức
Đại Hội TQLC năm 2016 trân trọng thông báo
chương trình ngày Đại Hội tại thành phố Grand
Rapids thuộc tiểu bang Michigan.

Cố Vấn:

NT Tôn Thất Soạn, IA
MX Phạm Cang, IA THT

B. Chương Trình Đại Hội 2016
 Thứ Sáu 01/7/2016
Mời tất cả Quý NT, Quý MX cùng gia đình
tham dự Đại Hội ghé tư gia Trưởng Ban Tổ
Chức Nguyễn Văn Lộc
2386 Byron Shores Drive SW
Byron Center, MI 49315
Để dùng cơm hoặc giải khát, nghỉ mệt trước khi về
khách sạn.
Mở cửa từ 10:00 đến 22:00

A. Thành Phần Ban Tổ Chức Đại Hội TQLC năm
2016:
Trưởng Ban Tổ Chức: MX Nguyễn Văn Lộc, MI
Phụ Tá TBTC:
MX Nguyễn Tấn Tài, WI
Thủ Quỹ:
MX Mai Văn Tấn, IN
Truyền Thông:
MX Giang Văn Nhân, TX
Điều Hành Tổng Quát: MX Đoàn Văn Tịnh, GA
Điều Hành Toán QQK: MX Bùi Bồn, IL
Ban Tiếp Tân:
MX Trần Thiện Nguyện, IA
MC TĐH & ĐH:
MX Trần Như Hùng, Úc hâu
MX Trần Trung Ngôn, GA
MC Nghi Lễ:
MX Nghiêm Đoàn Hiển, MI
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Thứ Bảy 02/7/2016
Họp và bầu Tổng Hội Trưởng
Địa điểm: Nhà hàng First Wok
2207-44 St. SE

Grand Rapids, MI 49508
Phone (616) 281-0681
Buổi sáng: 09:00 đến 12:00: Hội họp



1000 E Beltline Ave. NE, Grand Rapids,
MI 49525
đt (616-977-7683)
(3) Thánh đường Đức Mẹ La Vang
209 Porter SW Wyoming, MI 49509
đt (616-531-5213)

12:00: Ăn trưa
Buổi tối:17:30 đến 22:30: Tiệc họp mặt
Chủ Nhật 03/7/2016Dạ Tiệc, Văn nghệ, Liên
Hoan:
Địa điểm: Nhà hàng First Wok
2207-44 St. SE
Grand Rapids, MI 49508
Phone (616) 281-0681
Thời gian: Từ 17:30 đến 23:00

(4) Chùa Linh Sơn
2424 Rouge River Belmont, MI 49306
đt (616-364-0375)
(5) Đài phun nước có âm nhạc lớn nhất thế giới
The world’s largest musical fountain
http://ghfountain.com
101 N. Harbor Dr. , Grand Haven, MI
đt (616-842-4499)

C. Phi trường
Phi trường Gerald Ford International Airport,
Grand Rapids, Michigan.

F. Chi Phí tham dự và yểm trợ Đại Hội

D. Khách Sạn

Chi phí ẩm thực:
-Ăn trưa Thứ Bảy 02/7/2016: $15.00/người
-Tiệc họp mặt tối Thứ Bảy 02/7/2016: $25.00/người
-Tiệc Đại hội Chủ Nhật 03/7/2016: $55.00/người
Nếu tham dự đầy đủ cả 2 ngày : $95.00/người

1. Hotels Hyatt place Grand Rapids- south (cách
nhà hàng 9 miles)
2150 Metro Lane, Wyoming, MI 49519
Phone (616)724-1234
Phòng 1 giường King size & 1 sofa sleep giá
$109.00
Phòng 2 giường Queens size giá $112.00
Code name VNMR

Chi phí tham dự cũng như yểm trợ Đại Hội 2016
xin gởi ngân phiếu về
Thủ Quỹ MX Mai Văn Tấn.
Phần Memo xin ghi: Yem Tro ĐH 2016 hay
Chi Phi ĐH 2016. Gởi về :
MX Mai Văn Tấn
53717 Meadow Lake CT
Elkhart, IN.46514

2. 131 Hotel Plaza (cách nhà hàng 5 miles)
255 28th St SW, Grand Rapids, MI 49548
Phone:(616) 241-6444
$69.50/night
Khi đặt phòng goi điện thoại và nói tên
Christina để được giá $69.50

G.Ghi tên tham dự và đưa đón
Quý NT, Quý MX và Gia Đình tham dự cũng
như cần sự đưa đón xin gởi email cho
Truyền Thông:
bixitrum@yahoo.com
Ban Truyền Thông sẽ cập nhật “Danh Sách
Tham Dự” trên Diễn Đàn TQLC.

E. Chương trình du ngoạn:
Những địa điểm có thể thăm viếng tại địa phương:
(1) Viện bảo tàng Tổng Thống Gerald R. Ford
303 Pearl St. NW, Grand Rapids, MI
49504
đt (616-254-0400)

TUN.TBTC/ĐH 2016
MX Giang Văn Nhân
Truyền Thông.

(2) Vườn hoa & điêu khắc Fredrick Meijer
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Thơ mời
Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến tham dự
buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau:
- Báo cáo sinh hoạt của Hội
- Báo cáo tài chánh
- Bầu Hội Trưởng Hội TQLC HOUSTON nhiệm kỳ 2016 - 2018.
Thời gian:
Ngày:
Địa điểm:

12 giờ 30 trưa
Chủ Nhật 6 tháng 12 năm 2015
12842 Carnel Ln
Houston, TX.77072

Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC đến tham dự buổi họp định kỳ của
Hội TQLC Houston.

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng

Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB
Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với
chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston
và VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương nhờ chuyển, hoặc
có thể gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội
TQLC Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.
Check xin đề:

VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION
Memo: giúp TPB
Gởi về:

MX Võ Phi Hùng
1447 E. Jefferson Ave.
Des Moines, IA 50316
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