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Vài Nét về San Jose và Hoạt Động của  
Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc Cali 

Trần Văn Nam (PK 1955-1958) 

Nói đến tiểu bang 
California và nói đến những 
nơi có nhiều người Việt 
sanh sống, người ta phải nói 
đến thành phố San Jose và 
các hội đoàn, trong đó, Hội 
Ái Hữu Cựu Học Sinh 
Petrus Ký là một hội có 
đông hội viên tích cực hoạt 
động ở vùng này. Hội Ái 

Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Bắc California đã 
được thành lập từ năm 1986 tại San Jose là một 
thành phố quan trọng của tiểu bang California và 
Hoa Kỳ. Người viết xin hân hạnh giới thiệu cùng 
quý vị giáo sư và các bạn đôi điều về San Jose và 
sau đó, giới thiệu về các sinh hoạt của hội. 

San Jose có gì lạ không anh? 
San Jose là một trong những thành phố lớn của 
Hoa Kỳ, đứng hàng thứ 10 trong các thành phố 
đông dân nhất (sau 1. New York, 2. Los Angeles, 
3. Chicago, 4. Houston, 5. Philadelphia, 6. 
Phoenix, 7. San Antonio, 8. San Diego, 9. 
Dallas). San Jose  với dân số lên gần 1 triệu (theo 
cuộc kiểm kê dân số năm 2010), là một thành 
phố nổi tiếng của quận hạt Santa Clara và của 
tiểu bang California. Theo tài liệu kiểm kê dân số 
năm 1940 thì New York là tiểu bang đông dân 
nhất với 13.4 triệu và California đứng hàng thứ 5 
với chỉ có 6.9 triệu, nhưng đến năm 2010 thì 
California đã nhảy lên hàng đầu với 37.2 triệu, 
New York xuống hàng thứ 3 với 19.3 triệu, sau 
Texas thứ 2 với 25.1 triệu. 
Theo Kiểm Kê Dân Số năm 2010, số người Việt 
hiện ở Hoa Kỳ đã lên đến con số 1,548,449 
người (hơn 1 triệu rưỡi) phân chia như sau: Khu 
vực đông dân nhất vẫn là vùng Los Angeles-
Long Beach-Santa Ana (271.234 người). Đông 
dân thứ hai là vùng San Jose-Sunnyvale-Santa 
Clara, với dân số là 125.774 người mà San Jose 
có tới 100.486 người (10% tổng số dân cư trú) là 
thành phố đông dân Việt Nam nhất ở Hoa Kỳ và 
trên thế giới, kế đến là Garden Grove (47.331 
người), kế tiếp là Westminster (36.058 người), 
Houston (34.878 người), San Diego (33.146), 
còn thành phố Los Angeles chỉ có 19,969 người 
Việt chọn  làm nơi cư trú (xem thống kê bên 
cạnh). Riêng về các cơ sở làm ăn (thương mại) 
của người Việt Nam thì hình như Orange County 
đứng hàng đầu. 

 

Thành phố San Jose là một trong 13 thành phố 
của Quận Hạt Santa Clara, quận này có dân số 
khoảng 1,6 hay 1,7 triệu và có trên 150,000 
người Việt Nam. Với dân số 37.2 triệu California 
là tiểu bang có số dân đông nhất Hoa Kỳ (xem 
hình kết quả thống kê năm 2010), diện tích 
158.693 dặm vuông, thủ phủ là thành phố 
Sacramento, là thành phố đang phát triển vì gốc 
là thành phố nông nghiệp, cách San Jose khoảng 
2 giờ lái xe. Khí hậu San Jose, vì gần vịnh San 
Franciso (nam vịnh) nên nhiệt độ mát, dễ chiu, 
theo nhiều người thì có vẻ xem như tuyệt hảo, 
mùa hè thường ấm, nhiệt độ trung bình từ 58 độ 
F (14 độ C) đến 84 độ F (29 độ C), có khi cũng 
lên tới 90 độ F, ít khi nóng đến trên 100 độ F. Do 
ảnh hưởng của 2 vùng kẹp trên dưới là Fresno và 
San Francisco nên nhiệt độ của San Jose thường 
ở giữa nhiệt độ của 2 vùng này. Vào mùa đông 
thì nhiệt độ trung bình là 50 độ F (thay đổi từ 42 
độ F -6 độ C- đến 59 độ F -15 độ C) nhưng cũng 
có khi xuống dưới 32 độ F (0 độ C), 

San Jose đã nổi danh một thời về 3 cái nhất như 
sau: 

1. Về điện tử: Nói đến kinh đô sản xuất điện tử 
thì phải nói đến Quận Hạt Santa Clara và thành 
phố San Jose. Về kinh tế, thì San Jose là trung 
tâm thung lũng điện tử (silicon valley), là thủ đô 
huy hoàng của các gia đình Việt Nam, như ông 
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đã có câu thơ sau: 

“Ở đây chồng tếch, vợ ly, 

Cùng làm một xưởng, còn gì sướng hơn” 

(tếch=technician, ly=assembly) 
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Thị trường điện tử được mở ra vào cuối thập niên 
1970 và đầu thập niên 1980 thật rộnt cho mọi 
người và bà con Việt Nam nhào vô và nhiều bà 
con Việt Nam thành giàu có, trở thành triệu phú 
của Mỹ và làm chủ nhiều hãng điện tử lớn. 

Ngoài ra, San Jose có 2 địa điểm nổi danh mà 
không nơi nào có được, một có tính chuyên môn, 
kỹ thuật cao, một có tính “đại hội bình dân” hàng 
tuần: Đại Học Stanford và chợ trời Berryessa. 

2. Đại học và bệnh viện Stanford là một cơ sở 
tư nổi danh khắp thế giới mà khi còn ở Việt 
Nam, giới tập tành làm tu-bíp đã nghe danh, đã 
được hưởng những phúc lợi thành quả của ngôi 
trường và bệnh viện này, đó là chúng ta được học 
các sách vở y khoa do các bác sỹ, giáo sư của 
Đại Học này nghiên cứu, trước tác và xuất bản, 
những cuốn sách, cuốn nào cuốn ấy dầy cộm, 
nào là viết về các bệnh về tim, với các nghiên 
cứu nội khoa và phương pháp mổ tim, giải phẫu 
phổi, giải phẫu dạ dầy tân kỳ mà có người 
thường nói đùa “quẩy xệ vai” khi phải mang sách 
đi học, đi đọc … Trường này ở phía bắc San 
Jose, chạy đường 101, độ 20 miles, thời gian lái 
xe độ 20 phút, đào tạo rất nhiều bác sỹ nội địa và 
cho các nước giầu có khác. 

3. Chợ Trời Berryessa thì quả thật, chưa thấy 
chỗ nào có chợ trời lớn và bán nhiều hàng như 
vậy, thượng vàng hạ cám, thứ nào cũng có. 

San Jose có khí hậu ôn hòa, không nóng lắm, 
không lạnh lắm. Vì khí hậu San Jose dễ chịu như 
trên, kinh tế phát triển, job giếc dễ kiếm, cuộc 
sống dễ chịu, ổn định, đồ ăn ngon, thức uống bổ 
của Việt Nam giờ này có đủ hết, không thiếu thứ 
gì  lại ở gần bờ biển Thái Bình Dương, đối diện 
với bờ bên kia là quê hương Việt Nam, nên nhiều 
người lớn tuổi đã move về sống tại đây để có 
cảm giác như được gần quê hương, gần cha mẹ, 
vợ con còn kẹt lại quê nhà, hay muốn được an 
hưởng tuổi già với con cháu ở đây… nên thương 
mại của người Việt Nam, càng phát triển, nhà 
cửa xây cất nhiều, đóng thuế nhiều, xây cất 
đường xá cầu cống cũng phát triển đến độ làm 
thành phố phục sinh, canh tân, sửa đổi mới mẻ 
nên được chính quyền thành phố chú ý, đánh giá 
cao, khen ngợi, khuyến khích … nhưng với tình 
trạng kinh tế suy trầm hiện nay và với tinh thần 
bị ảnh hưởng bởi đời sống Mỹ, nhiều người tuổi 
trẻ lại bung ra, đi lập nghiệp tại các nơi khác 
khiến cha mẹ nhiều khi cũng thấy chới với. 

Một Vài Con Số về San Jose 

Với đời sống đầy đủ, tương đối ổn định, dù đang 
trải qua thời kỳ kinh tế trì trệ, nhưng những căn 
bản mà người Việt Nam đã xây dựng được tại 
thành phố San Jose có thể kể như sau: 

 5,000 cơ sở thương mại lớn nhỏ do người 
Việt Nam làm chủ 

 Trên 100 tiệm bán thức ăn và thức uống 
lớn nhỏ gồm các restaurant, tiệm phở, cơm 
tấm, đồ ăn Nhật, Thái … 

 Trên 10 chợ Việt Nam, đa số do người 
Việt gốc Hoa làm chủ. 

 Trên 10 chùa Việt Nam: Chùa Đức Viên, 
Tịnh Xá Ngọc Hòa, chùa Từ Lâm, Chùa 
An Lạc, Thích Ca Đa Bảo, chùa Pháp 
Vương, Liễu Quán… 

 Khoảng hơn 100 dược sĩ Việt Nam hành 
nghề và sanh sống tại San Jose nhưng chỉ 
có 19 nhà thuốc tây (pharmacy) do dược sĩ 
Việt Nam làm chủ. 

 Khoảng 150 bác sĩ Việt Nam hành nghề và 
sinh sống tại San Jose: Khoảng 90 bác sĩ 
mở phòng mạch tư và trung tâm y tế tại 
trên 80 phòng mạch và trung tâm y tế tư, 
và có khoảng 50-60 bác sĩ không mở 
phòng mạch tư, nhưng hành nghề trong 
các bệnh viện như  Stanford, Santa Clara 
Valley Medical Center, Kaiser … 

 Có khoảng hơn 150 nha sĩ Việt Nam sinh 
sống và hành nghề tại khoảng trên 100 
phòng mạch nha sĩ tư. 

 Ba tờ nhật báo: Việt Nam Thời Báo, Việt 
Nam Nhật Báo, Cali Nhật Báo. 

 Trên 10 tuần báo: Thằng Mõ, Thằng Bờm, 
Viet Tribune, V-Times, Tin Việt News, 
Tiếng Dân, Nàng Thế Kỷ 21, Saigòn Nhỏ, 
Đời Mới, Việt Báo, Người Việt San Jose, 
Viet USA (của Hội VBA)… 

 Đài truyền hình: Có 3 đài truyền hình Việt 
Nam phát hình suốt ngày đêm là Đài Quê 
Hương và Đài Việt Today TV và Viên 
Thao TV. Ngoài ra, có đài TV Cali Today 
phát hình trên Internet. Ngoài ra, có nhiều 
đài phát thanh nhưng phát trên 3 làn sóng 
1120 (Đài Quê Hương), 2290 (Đài Viên 
Thao), 1500. 

 Trên 10 nhà thờ có thánh lễ Việt: Saint 
Patrick (nay đổi thành nhà thờ Đức Mẹ La 
Vang), Saint John the Baptist (nhà thờ 
Thánh Gioan Tẩy Giả), Most Holy Trinity 
(Thiên Chúa Ba Ngôi), Saint Victor, Saint 
Elizabeth, Saint Frances Cabrini, Nhà thờ 
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Holy Family (Nhà thờ Thánh Gia), Nhà 
thờ Maria Goretti, nhà thờ Saint Martin, 
nhà thờ Our Lady of Refuge (Nhà thờ Đức 
Bà Là Đấng Tựa Nương)… với nhiều nhà 
thờ có linh mục Việt Nam làm chánh xứ 
hay phó xứ. Riêng giáo xứ Việt Nam 
chính tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang thì 
ngoài trụ sở là nhà thờ Saint Patrick cũ 
(mới bị cháy, đang chờ xây lại mới), do 3 
linh mục Việt Nam làm chánh phó xứ, có 
6 thánh lễ cuối tuần còn có thêm  4 thánh 
lễ tại 4 nhà thờ khác là Saint John the 
Baptist (Thánh Gioan Tẩy Giả) (ở 
Milpitas), Saint Francis Cabrini, Holy 
Family (nhà thờ Thánh Gia), Saint Victor, 
để giáo dân tiện đi lễ gần nhà, khỏi phải đi 
xa. Riêng tôi, vì nhà trước ở Milpitas nên 
tôi có tham gia Ban Phục Vụ nhà thờ Saint 
John the Baptist và vẫn còn làm việc 
phụng vụ tại đây. Ngoài khoảng hơn 20 
thánh lễ cuối tuần, mỗi nhà thờ còn có 2 
thánh lễ ngày thường (sáng chiều) rất tiện 
cho các giáo dân đi dự lễ mà không cần 
phải đi xa... Ngòai ra có khoảng 5 trung 
tâm Tin Lành do mục sư Việt Nam quản 
nhiệm, 1 trung tâm sinh hoạt Cao Đài, 1 
trung tâm sinh hoạt Hòa Hảo … 

 Riêng giá nhà tại San Jose thì tương đối 
mắc, khoảng 500,000-600,000$/căn. Với 1 
căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 car 
garage, với diện tích vào khoảng 1,500 
SqF thì trung bình giá độ 400,000-
500,000$. 

 Giá nhà mướn: Apartment 1 phòng ngủ, 1 
phòng tắm, giá trung bình là 1000$/tháng, 
còn nhà 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì giá 
là 1.200-1,300$/tháng. Nếu là nhà single 
house (nhà cũ) thì từ 1,300-1,700$/tháng 
cho nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 car-
gararge, còn với nhà lớn hơn (4 phòng 
ngủ, 3 phòng tắm, 2 car-garage) thì giá 
trung bình là 1.800-2.200$/tháng. Nhà mới 
thì giá cao hơn. 

 Về giá cả sinh hoạt hàng ngày thì bánh mì 
thịt (ăn no, Lee Sandwiches) giá $3.25 một 
ổ, Mì, hủ tíu hay phở giá từ $7 tới $9 một 
tô (tô lớn với nhiều thịt, phở Bà Dậu Công 
Lý), bún bò Huế giá trung bình từ 8,00-
8,50$/tô. Riêng phở gà (như Phở Gà An 
Nam) giá cũng tương tự, từ 8,00-8,50$/tô. 

Hoạt Động của Hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc 
Cali 

San Jose như đã nói trên là một thủ phủ văn hóa 
và chính trị của cộng đồng Việt Nam với nhiều 

hội đoàn. Pérus Ký là một trong những hội đoàn 
có mặt đầu tiên tại San Jose, sau năm 1975 là 
năm nhiều người bỏ nước ra đi. 

Là một thành phần của cộng đồng Việt Nam tại 
San Jose, ngoài tính chất ái hữu, Hội Petrus Ký 
Bắc Cali cũng đã tham gia một số sinh hoạt trong 
cộng đồng như Hội Chợ Tết, các hoạt động văn 
hóa xã hội như bảo trợ ra mắt sách, tặng phần 
thưởng cho các học sinh xuất sắc trong vùng do 
Hội Phụ Huynh và Giáo Chức tổ chức, tiệc gây 
quỹ của các hội đoàn ... 

Hội Ái Hữu cựu Học Sinh Petrus Ký là một 
trong những hội đoàn được thành lập đầu tiên tại 
Hoa Kỳ, nói đúng hơn là tại Hoa Kỳ. Khởi đầu là 
Hội Ái Hữu Petrus Ký Texas, tiếp theo là Hội Ái 
Hữu Petrus Ký Bắc California ở giữa thập niên 
1980. Tiếp theo là Petrus Ký Nam California, rồi 
đến Petrus Ký ở Virginia, ở Canada, rồi đến 
Petrus Ký Cộng Hòa Liên Bang Đức (để trở 
thành hội Petrus Ký Âu Châu năm 2000) và gần 
đây nhất là Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu. 

 

GS Lưu Khôn & GS Trần Văn Nhơn (trái) 

Hội Ái Hữu Petrus Ký được thành lập vào ngày 
8/9/1986 do giấy phép của bà March Fong Eu, 
Secretary of State of California và Hội bắt đầu 
hoạt động vào đầu năm 1987 với thành phần Ban 
Chấp Hành như sau: Nguyễn Thanh Liêm, hội 
trưởng, BS Tô Ngọc Ẩn, phó hội trưởng, Trần 
Văn Sáng, phó hội trưởng, Võ Duy Thưởng, tổng 
thư ký. 
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Chào Mừng Họp Mặt Mùa Xuân 2013 

GS Nguyễn Thanh Liêm làm hội trưởng 3 nhiệm 
kỳ kể từ lúc thành lập đến năm 1993, nhiệm kỳ 4 
(1993-1995) do cựu Đại Tá Trần Thanh Điền 
làm hội trưởng. Hai nhiệm kỳ 1995-1997 và 
1997-1999 do anh Võ Duy Thưởng làm hội 
trưởng, và từ năm 1999 đến nay do tôi (Trần Văn 
Nam) làm hội trưởng. 

Lúc đầu, hoạt động thường của Hội là tổ chức 
picnic vào dịp hè và tổ chức tất niên vào cuối 
năm. Petrus Ký thường tổ chức chung với Hội 
Gia Long trong những bữa tiệc tất niên vào 
những năm đầu hoạt động và đã gây ấn tượng 
với những màn văn nghệ vô cùng đặc sắc. Sau 
đó, Hội hoạt động có vẻ hơi chậm, rất buồn tẻ, 
không có những buổi sinh hoạt. Vào tháng 
11/1999 có một cuộc bầu cử và tôi đã được anh 
em tín nhiệm trong chức vụ hội trưởng. 

Bắt đầu từ năm 2000, Hội đã tổ chức họp mặt 
thường xuyên 3 tháng một lần tại nhà hàng Pearl 
River. Sau này, Hội đã tổ chức họp mặt thường 
xuyên tại các nhà hàng lớn như Fung Yen, Thành 
Được, King Crab, Dynasty và May Flower với 
đông đảo thân hữu và cựu học sinh tham dự, có 
lúc không đủ chỗ ngồi. 

Trong  những sinh hoạt của Hội, phải nhắc đến 
sinh hoạt báo chí. Hội đã thường xuyên phát 
hành trên 10 bản tin (nói là bản tin nhưng cũng 
dầy 16-32 trang) để thông tin về sinh hoạt của 
Hội, cũng như các vấn đề quan hôn tang tế. Hội 
cũng cho ra mắt các Đặc San Petrus Ký vào 
những năm 2002, 2003, 2005, 2006, 2009 và 
năm 2011 (ngày 4/11/2011, Đặc San số 6). Ba 
đặc san 2006, 2009, 2011 là do hai hội Bắc, Nam 
California phối hợp ấn hành cho tiện việc ấn loát 
và bài vở. 

Những hoạt động thường xuyên của Hội, ngoài 
việc quan hôn tang tế, cuối năm vào mùa xuân, 
Hội tổ chức Họp Mặt Mùa Xuân với sự tham dự 
đông đảo của anh em Petrus Ký, gia đình và thân 
hữu. Vừa qua, Hội đã có buổi họp mặt ngày 
17/05/2013 tại nhà hàng May Flower và có sự 
tham dự của 2 vị cựu Hiệu Trưởng là GS Trần 
Ngọc Thái, Trần Văn Nhơn và GS Nguyễn Xuân 
Hoàng (xin xem hình). 

 

Từ trái: GS Nguyễn Xuân Hoàng - ÔB. GS Trần Ngọc 
Thái. ÔB BS Trịnh Quốc Hưng - GS Trần Văn Nhơn - 
GS Lưu Khôn - BS Jacqueline Trang Nguyễn - BSCH 
Trần Quốc Mỹ. (Đứng, sau) BSCH Huỳnh Long Hoàng 

Trong các buổi họp mặt thường có thuyết trình 
về y khoa (nhiều đề tài quan trọng về sức khỏe 
cho người cao niên (ngày 17/5/2013 với đề tài 
Strokes in the Vietnamese Population). Ngoài ra 
còn nhiều đề tài về văn hóa, về kinh tế và xã hội 
(thị trường tài chánh, đầu tư...). 

 

GS Bác Học Nguyễn Xuân Vinh (trái) - BS Trần Văn 
Nam - BS Phạm Gia Cổn (Hội Petrus Ký Nam Cali) 

Vào các dịp hè, cùng với các hội ái hữu của các 
trường bạn như Gia Long, Chu Văn An, Trưng 
Vương,, Võ Trường Toản ... thường tổ chức các 
buổi Pinic Liên Trường, số người tham dự 
thường lên đến hàng nghìn người. (pinic hoàn 
toàn miễn phí với các thức ăn ngon và các 
chương trình văn nghệ do các ca sĩ nghiệp dư là 
các cựu học sinh các trường đóng góp (xem 
hình). 

 

Picnic Liên Trường với các trường bạn 

Vào năm 2011 và 2012, Hội đã tổ chức “Bữa 
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Cơm Cho Những Kẻ Không Nhà”. Hoạt động 
này đã được cộng đồng Việt Nam tại San Jose 
đánh giá cao và hoan nghênh. Chúng tôi xin 
tường thuật sau đây một đoạn ngắn về bữa cơm 
nói trên đã đăng trên báo Viet Times ngày 
30/11/2012: Ngày Lễ Tạ Ơn nằm trong tuần lễ 
nghỉ dài cuối năm ở Mỹ, thiên hạ vui mừng đi 
chơi xa. Người ở lại vui mừng đi mua sắm chuẩn 
bị cho ngày lễ Giáng Sinh, cho năm mới nữa 
dường như chỉ mới bắt đầu. Có ai ở đâu đây, tại 
San Jose nầy, nghĩ tới kẻ không nhà. Thứ bẩy 24 
tháng 11, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký 
không quên họ. Năm giờ chiều, một số thân hữu 
của Hội đã tập trung về Inn Vision, một trung 
tâm tạm trú của những kẻ không nhà, nằm trên 
đường North Montgomery, số 358. Người của 
Hội đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm chiều cho 
khoảng 200 người. Hội cũng sẽ tổ chức một bữa 
cơm thân ái cho người homeless vào tháng 11 
năm 2013. 

 

Hội Petrus Ký phục vụ Bữa Cơm Thân Ái 

Hội đã hoạt động từ năm 1986 đến nay được 27 
năm. Cách đây 2 năm (năm 2011), Hội đã kỷ 
niệm  25 năm thành lập Hội trong một Buổi Họp 
Mặt Mùa Xuân vào ngày 28/01/2011 và phát 
hành Đặc San 2011 rất long trọng. 

 

Hội vẫn yêu cầu tôi (Trần Văn Nam) ở lại chức vụ hội trưởng mặc dầu tôi đã xin từ chức nhiều lần. 
Hiện nay, thành phần Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành của Hội như sau: 

 

Hội Đồng Quản Trị Ban Chấp Hành 

Chủ tịch: GS Lưu Khôn Hội trưởng: BS Trần Văn Nam 

GS Nguyễn Xuân Hoàng Phó Nội Vụ: Kỹ Sư Đinh Văn Hùng Sơn 

Ô. Ngô Văn Kim Phó Ngoại Vụ: BSDC Huỳnh Long Hoàng 

Ô. Trần Nghĩa Sĩ Tổng Thư Ký: BS Huỳnh Minh Châu 

NS Lê Trung Sơn Phó Tổng Thư Ký: BS Đặng Phương Trạch 

BS Đông Y Vũ Văn Chiến Trưởng Ban Văn Nghệ: BS Huỳnh Minh Châu 

Ô. Bùi Lương Phó Ban Văn Nghệ: Mai Thanh Vân 

 Trưởng Ban Báo Chí: BS Đặng Phương Trạch 

 Thủ Quỹ: Quách Đại 

 Trưởng Ban Xã Hội: Nguyễn Văn Khôi 

 Trưởng Ban Thông Tin & Liên Lạc: Trần Xuân Nhựt 

 

Mặc dầu với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, 
tuy các hoạt động của các hội đoàn có vẻ chậm 
lại, nhưng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký 
Bắc California vẫn sinh hoạt thường xuyên và 
vẫn cố gắng để vươn lên. Hội đã đóng góp để tạo 
nên sức sống cho cộng đồng Việt Nam tại San 

Jose. Những đóng góp tuy nhỏ bé nhưng cũng 
nói lên phần nào tinh thần dấn thân tích cực và 
hy sinh của các anh chị em Petrus Ký. 

Bài đã quá dài, cám ơn quý vị và các bạn đã bỏ 
thì giờ để đọc. Xin chúc quý vị và các bạn may 
mắn và sức khỏe. 

 

 

 

 


