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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Thời gian: 11 am Chủ Nhật 23-4-2006
Địa điểm: Restaurant Hương Quê 7102 Rue St Laurent, Montreal
Tham dự:
AH Nguyễn Bách
AH Phạm viết Bảng
AH Vũ ngọc Can
AH Phạm phú Cầu
AH Huỳnh ánh Đăng
Mme Dương thanh Đàm
AH Võ ngọc Diệp
AH Tôn thất Đổng
AH Trần minh Đức
AH Dương mai Hương
AH Huỳnh Kim
AH Nguyễn văn Khoa
AH Tăng bửu Long
AH Phạm thành Long
AH Phan văn Luân

AH Trương hữu Lương
AH Nguyễn hữu Phúc
AH Lương văn Phúc
AH Phạm văn Quang
Mme Trần đình Thăng
AH Hồ đắc Tính
AH Võ thắng Toàn
Mme Phạm kim Thoa
AH Phạm duy Trung
AH Huỳnh minh Trung
AH Võ Thi
Mme Phạm hữu Vĩnh
AH Phạm ngọc Xuyên
Cùng các phu nhân

Diễn tiến:
Đại Hội Mừng Xuân 2006 quy tụ gần 50 người
trong không khí náo nhiệt chào mừng Mùa
Xuân Montreal sau nhiều tháng lạnh giá mùa
đông Montreal.
Theo ý kiến của Quý Ái Hửu
niên trưởng, phiên hợp khai
diển lúc 11 giờ để phần tiệc
bắt đầu đúng 12 giờ, chấm dứt
khoảng 15 giờ để quý AH
thuận lợi trong việc di chuyển.
Rất nhiều vấn đề đã được đem
ra bàn thảo trong không khí
"vui tươi thắm tình ".
Trao tặng Hoa và Bảng Đại
Thượng Thọ đến Phu nhân cố
AH Niên trưởng
Phạm
HữuVinh do AH Phạm ngọc
Xuyên đem tay về từ
California

AH Phạm ngọc Xuyên đề nghị (và được tất cả
đồng ý) tăng cường thêm AH Võ thắng Toàn và
Huỳnh ánh Đăng trong ban Đại diện tại
Montreal.

SỐ 87 - THÁNG 08/2006

Vài lời cám ơn
của Mme Nam Phương (Phạm hữu Vĩnh)
Nhân dịp trao lưu niệm Đại Thượng Thọ
23 Avril 2006
Kính thưa các anh chị em gia đình và bạn hữu
Công Chánh,
Tôi thật tình cảm động trước cử chỉ ưu ái của
quý vị, tôi rất ngạc nhiên khi được tin là gia
đình Công Chánh muốn trao lưu niệm cho tôi
vào dịp đầu năm nay. Vì tôi cũng ít tham gia
vào hoạt động của gia đình nên tôi không
dám nghĩ tới có ngày vui hôm nạy
Khi còn đương thời, nhà tôi
rất quý mến anh chị em và
đễ ý theo dõi tin tức gia
đình Công Chánh rất chặt
chẻ. Khi anh ấy Thượng
Thọ 87 tuổi, tôi còn nhớ
vào đầu năm 2003. Gia
đình Công Chánh tổ chức
ăn mừng. Đúng ngày thì
bão tuyết, mưa đá, đường
trơn. Thế mà anh chị em
cũng lặn lội tới tham dự
đông đảo, không khí vui vẻ.
Nhà tôi rất mãn nguyện.
Cũng may có quay lại
Video lưu niệm, nên bây
giờ tôi vẫn thường xuyên xem lại để tưởng
nhớ nhà tôi, và cũng vì kỹ niệm đẹp.
Khi nhà tôi mất, gia đình Công Chánh gần xa
đều phúng điếu đầy đũ, điều đó tôi rất quý.
Noel vừa qua, các anh chị cũng thư từ thăm
hỏi. Tôi rất cảm động, nhưng vì mắt kém, tay
run không thể trả lời cho từng vị. Thôi thì đắc
tội cùng anh chị em, xin quý vị thông cảm.
Gần đây báo Công Chánh số 86 có đăng hai
bài về nhà tôi, làm tôi cảm động, càng thắm
thía hơn sự mất mát, và càng nhận ra sự quý
mến của gia đình Công Chánh dành cho nhà
tôi. Chắc nhà tôi nơi chín suối cũng mát dạ.
Nhân đây tôi xin thay mặt cám ơn.
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Nay đến phiên tôi cũng được vinh danh, vừa bất
ngờ, vừa cảm động! Nói đi, nói lại, cũng chỉ có
câu "cám ơn" thôi, nhưng nó đến tự đấy lòng tôi.
Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, và tôi luôn ghi
lòng những cử chỉ thân tình nầy.
Anh em Công Chánh thân thương
Nhà tôi lúc sống vẫn thường mến yêu
Nay tôi cũng xế bóng chiều
Anh em quý hóa, trăm điều cám ơn
Dịu xoa cuộc sống cô đơn
Gia đình Công Chánh không sờn tình thương
*
* *

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, các AH chia
tay lúc 15 giờ trong niềm lưu luyến khôn nguôi,
hẹn gặp nhau trong Đại Hội Công Chánh Mùa
Thu 2006.
Ghi chép
AH Nguyễn văn Khoa (ký Tên)

