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GIA ĐÌNH VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ 

Không muốn giữ cho riêng mình hay chỉ một số người liên hệ câu chuyện đầy cảm xúc 

này, tôi viết lại đây để chia sẻ cho những ai quan tâm đến gia đình, yêu mến gia đình và 

thiết tha với mục vụ gia đình trong lòng Giáo hội giữa thế giới hôm nay. 

 

Khi nói về đời sống gia đình, ngày nay người ta thường dễ rơi vào trạng thái bi quan khi 

quá lưu tâm đến những con số thống kê vô hồn. Chẳng hạn khi nói về nước Mỹ, báo chí 

công bố rằng số người sống độc thân đã vượt qua số người có gia đình, như một bước 

ngoặc lịch sử đang diễn ra ngay trong thời đại của chúng ta. Hôn nhân gia đình đang được 

đặt lên bàn cân và bị hạ thấp trọng lượng hơn bao giờ hết. Người ta xem gia đình là vấn 

đề không còn quan trọng trong việc định hình giá trị cuộc sống của con người. Tuổi kết 

hôn mỗi ngày một muộn màng hơn và con số các người trè sống thử trước hôn nhân gia 

tăng cả số lượng lẫn thời lượng. Làm cha làm mẹ đơn thân nay trở thành sự chọn lựa của 

nhiều người thích sống phóng khoáng và không mấy quan tâm đến gia đình truyền thống. 

Mỹ cũng là nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất nhì thế giới. Vì thế, không nghi ngờ gì nữa, lối 

sống trên đã làm lung lay nền tảng và niềm tin của nhiều bạn trẻ về giá trị của hôn nhân, 

gieo rắc tâm trạng hoài nghi bi quan trong việc xây dựng gia đình, và gây tác động tiêu 

cực không nhỏ đến mục vụ hôn nhân gia đình của Giáo hội. Nhưng … 

 

Câu chuyện về một gia đình Việt trên đất Mỹ tôi muốn 

kể cho mọi người nghe hôm nay thì khác. Vào ngày 

24/11/2022 vừa qua, trong lúc người Mỹ long trọng tổ 

chức lễ Tạ ơn “Thanksgiving”, thì tại Giáo xứ Đức 

Maria Nữ vương Việt Nam, do Cha Đaminh Nguyễn 

Văn Nghiêm coi sóc, thuộc Tổng Giáo phận New 

Orleans, bang Louisiana miền Đông Nam Hoa Kỳ, một 

Thánh lễ Tạ ơn khác cũng đã diễn ra, đó là Thánh lễ Tạ 

ơn kỷ niệm 65 năm thành hôn của Ông Bà Giuse 

Nguyễn Văn Tước và Maria Nguyễn Thị Mai, là giáo 

dân Giáo xứ này. Cũng như bao nhiêu gia đình di cư 

khác, cuộc sống nơi quê hương mới này cũng đong đầy 

những gian nan thử thách, mất mát nhiều thứ, nhưng 

gia đình may mắn này không ai phải mất mạng, và nhất 

là truyền thống và tình yêu hôn nhân gia đình Việt Nam 

luôn được trân trọng gìn giữ. 

 

Hoa trái tình yêu của Ông Bà Tước và Mai thật 

phong phú dồi dào. Sinh được 11 người con, mất 2 

khi còn bé tại Việt Nam, còn 4 trai 5 gái sang định 

cư tại Mỹ, tất cả đều yên bề gia thất, thuận vợ thuận 

chổng, chăm chỉ làm ăn, sống quây quần với nhau 

và sinh hoạt đạo đức đều đặn trong giáo xứ này. 

Thánh lễ Tạ ơn 65 năm hôn ước của Ông Bà, ngoài 

hậu duệ 3,4 đời không thiếu một ai, còn có thân 

hữu từ nhiều nơi về hiệp mừng cùng đông đảo bà  
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con giáo dân trong Giáo xứ. Đây quả là điều đặc biệt kỳ diệu và có thể nói là “không 

tưởng” trong hoàn cảnh đầy khó khăn thách đố trong đời sống gia đình của xã hội và Giáo 

hội Tây phương hiện nay. Nhưng câu chuyện tôi muốn kể hôm nay không dừng lại ở đó. 

Và để có thể nói tiếp về gia đình có một không hai này, chắc tôi phải xin phép họ trước 

bằng cách nào đây, vì không muốn công khai đụng chạm đến chuyện riêng tư của gia đình. 

 

Trước hết là câu chuyện về “cặp thông gia” điển hình hiếm 

có của Ông Bà Tước. Khi con trai cả của Ông Bà là Anh 

Thông nên duyên vợ chồng với Chị Yến, Ông Bà Tước kết 

nghĩa thông gia với Ông Bà Hòa. Ông Bà Hòa có 6 người 

con, 2 trai và 4 gái, hôn nhân cũng rất đề huề và cuộc sống 

gia đình đạo đức mẫu mực, chăm chỉ chịu khó làm ăn, con 

cháu chăm ngoan và thành đạt. Ông Hòa qua đời cách nay 

đã 27 năm, Bà nguyện không tái giá để có thể chăm sóc các 

con nên người, đống hành với các con cả trong công ăn việc 

làm. Bà khéo léo biến ngôi nhà của mình thành ngôi nhà Tổ 

thực sự kiểu Việt Nam trên đất Mỹ, khi con cái thường xuyên 

lui tới thăm Mẹ và gặp gỡ nhau, năng tổ chức những buổi 

họp mặt gia đình rất thân thương ấm áp. Riêng vợ chồng Anh 

Chị Thông-Yến, ngày 2 bữa, trước và sau khi đi làm, cũng 

đều về đây ăn cơm Mẹ nấu. Một thân một mình, Bà Hòa trở 

thành “osin” phục vụ con cháu rất tận tình chu đáo, biết ý từng đứa con lẫn dâu rể. Vì thế, 

con cái luôn nghe lời Bà. Vợ chồng Thông-Yến quản lý tiệm cánh gà Manchu, rời nhà lúc 

9:30 sáng và trở về không bao giờ trước 1:00 sáng hôm sau. Mẹ Hoà vẫn chong đèn đợi 

con và chuẩn bị sẵn mâm cơm nóng sốt. Một cửa tiệm mang tên Manchu khác, vốn là của 

Bà, để lại cho cô con gái tên Thư làm kế sinh nhai nuôi nấng chăm sóc các con và người 

chồng đau yếu. Câu chuyện bệnh hoạn của chàng rễ tên Cường này cũng đóng góp thêm 

một điểm son cho gia đình, khi cả nhà đã tập trung chăm sóc chữa chạy thành công cho 

anh bằng mọi giá, lúc mà ai ai cũng đinh ninh rằng anh không thể nào qua khỏi. 

 

Bà Tước và Bà Hoà gần nhà nhau nên qua 

lại thường xuyên và thân thiết với nhau 

như chị em bạn bè. Chợ búa, cơm nước, 

việc gia đình luôn chia sẻ cho nhau. 

Trong dịp lễ tạ ơn kỷ niệm 65 năm thành 

hôn của Bà Tước, Bà Hoà cũng tất bật 

chăm lo đủ chuyện như việc nhà mình. 

Tình thông gia không chỉ là kính trọng, 

mà còn rát thân thiết thật đáng ngưỡng 

mộ, khác với những gì chúng ta thường 

nghe nói về mỗi tương quan thông gia 

khó ăn khó ở thuở xưa tại quê nhà.  

 

Câu chuyện thứ hai tôi muốn trân trọng chia sẻ là lòng yêu mến Giáo hội của gia đình. Sự 

nhạy cảm và lòng quảng đại của họ dường như đã trở thành “thương hiệu” nổi tiếng như 

những tiệm cánh gà Manchu của họ tại thành phố New Orleans cổ kính này, đặc biệt là vợ  
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chồng Thông-Yến. Từ bao năm qua, gia đình này đã dành một phần kết quả lao động vất 

vả của họ để đóng góp ngân sách cho Giáo xứ Nữ Vương Việt Nam, cho các giáo xứ lân 

cận, cho cả Toà Tổng Giám mục New Orleans nữa. Họ còn vươn dài cánh tay đến tận quê 

nhà Việt Nam, khi nhiều Giáo phận, Dòng tu, nhiều Giáo xứ tại Việt Nam đã là những địa 

chỉ gửi gắm tình thương và lòng quảng đại của họ. Nếu ai đã có dịp đến New Orleans và 

viếng thăm tiệm cánh gà Manchu của Anh Chị Thông Yến, sẽ rất ngỡ ngàng và cả kinh 

ngạc, sẽ cảm nhận sâu sắc về những hy sinh không sao hình dung nổi của hai vợ chồng. 

Đứng trường trải mỗi ngày 14 tiếng đồng hồ, liên chân liền tay bên những chão dầu sôi 

chiên cánh gà nóng hồi, những chão cơm chiên, những mâm khoai ráng… Họ cùng đứng 

bếp hoặc bán hàng với những nhân viên giúp việc, làm lụng liên tay không ngơi nghỉ, 

thậm chí còn không có giờ ăn uống... Chân Anh đau, vai Chị lệch, nhưng không bỏ việc 

ngày nào. Đêm qua ngày, đi về và làm việc nghỉ ngơi Thông-Yến luôn sát cánh bên nhau.  

 

Tôi còn đọc được thông tin này trong một tạp 

chí của New Orléans khi dịch bệnh Covid-19 

mới bắt đầu hoành hành tại thành phố này vào 

năm 2020. Tiệm cánh gà Manchu đương nhiên 

phải đóng cửa. Trong khi mọi người sợ hãi lo 

lắng thu mình trong nhà, vợ chồng Thông-Yến 

và anh chị em mình đã mua gom bao nhiêu 

khẩu trang có thể, rồi tự lái xe đem đi phân phát 

cho các bệnh viện trong thành phố 400 ngàn 

dân mà một phần lớn là da màu này. Nghĩa cử 

của họ đã được mọi người nhìn nhận và nể 

phục. Và có thể đó cũng là lý do mà mỗi ngày, 

hàng dài những anh chị em da màu nối đuôi 

nhau đến gặp Thông-Yến tại tiệm Manchu, 

không phải chỉ để mua món cánh gà khoái 

khẩu, mà còn để có dịp tiếp xúc với đôi vợ 

chồng dễ thương chịu khó và sống có tình có 

nghĩa này. Nắng mưa ngày đêm bất kể, quán 

của họ không bao giờ vắng khách xếp hàng dài 

đợi chờ đến phiên mình. 

 

Có lẽ tôi không lạc đề khi đi từ chuyện gia đình 

sang lãnh vực hảo tâm và từ thiện của một gia 

đình. Gia đình là mái trường đầu tiên dạy con 

người biết yêu thương. Một khi gia đình đầy ắp 

yêu thương, họ cũng sẵn sàng hy sinh để bảo 

vệ tình yêu của gia đình mình và làm lan tỏa 

tình yêu đến với mọi người và những nhu cầu 

chung quanh mình.  

 

Tạ ơn Chúa và hiệp mừng đại gia đình có một không hai này. Cầu mong mỗi gia đình 

chúng ta đều có niềm tự hào của riêng mình. Cần bắt đầu ngay hôm nay, không chậm trễ. 

 

Ngọc Châu, 30/11/2022 


