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LASALLE EXODUS 97 (18/07/1967 – 18/07/2017) 

 

 
Đường từ Lasalle Mossard dẫn qua nhà Đệ Tử Viện 

 

Cách nay đúng 50 năm, vào ngày Thứ Ba 18 /07 /1967 một nhóm anh em đầu tiên gồm 42 

nhóc tì, tuổi từ 10 tới 12 đã đến từ khắp mọi miền đất nước VN (theo cá nhân hay từng 

nhóm nhỏ) để gia nhập Đệ-Tử-Viện Thủ-Đức mà ý tưởng dâng hiến vẫn còn mù mờ chưa 

đậm nét …   

 

                                                                

Chiếc áo dòng đã gây ấn tượng đầu tiên để đi tu hay là … hồ tắm Piscine ĐTV đầy hấp dẫn! 



 

CÁC NHÓM ĐI TU 

 

                                 

                                                       

                                                                                         Fr. Francois Sắc và đệ tử Lê Gia Đô (lớp 7)   

                                     

         Frère Aimé Đức và nhóm tu sinh của ngài  … 
 

Frère Francois hướng dẫn các tu sinh đến từ Bá-Ninh (Nhatrang), nhưng tổ sư “câu” nhiều mầm non 
đi tu nhất phải kể là sư huynh Aimé ở Đức-Minh … 

 

              

Bề trên Nivard và nhóm tu sinh của ngài đến từ Giu-Se Nghĩa Thục, Xóm Mới (Nha-Trang) 
 

 

Những bơ vơ trong những ngày đầu thương nhớ gia đình và lấy tình đồng liêu làm huynh 
đệ như anh em ruột thịt … 
 

 

                                                              

Bơ vơ như những trẻ mồ côi và tình huynh đệ anh em thật khắn khít… 
 



 

… Nhưng mộng vui thú tuổi thơ dù có tu chín kiếp vẫn là ưa quậy phá … 
 

 

                                                                

Bắt dế hay bọ cánh cứng cho đá nhau… 
 

 

                                                          

Nuôi quít trong hộp cho đẻ trứng, bắt tắc kè thả trôi mương và ủ ve sầu đợi khi lột xác … 
 

 

 

Con ngựa gỗ (tay vịn cầu thang tầng cao) nhảy phóc lên hoặc chúi đầu xuống tuột chạy cái vèo mà  
không té lăn ùm chảy máu, đôi khi cũng bị phạt làm “Django” ngồi ôm (hay cưỡi ngựa) thật quê! 

 

 

Hàng ngày với những cơm rau xót bụng nhưng được bù cho những ngày lễ nghỉ cũng linh 
đình, vui chơi thoải mái … 
 

 

 

 



 

                                    

Sortie chợ Thủ Đức với kem ba màu và “đồng hội đồng thuyền” như các nữ sinh đang ăn quà vặt … 

 

                                                                           

                             

Bậc tam cấp nơi hồ bơi đã chứng kiến áo quần tung bay vì “ắt-xi-đờn” và công ơn hai Frère Léonce 

Cường, Domitien Quới đã dày công tập bơi lội để trở thành những “Yết Kiêu” thật thiện chiến … 

       

                                      

Cắm trại hay nấu ăn, sinh hoạt ngoài trời để khoẻ mạnh trở thành những “con kiến càng” như ri … 

 

 

Nhưng, vui hơn …  

 

                                                  

Trung thu rước đèn để thưởng trăng và cũng có bánh ăn rỉ rả nhưng biết rằng … bánh ăn năm nào 

đã được đổi bằng hai chiếc răng dzàng sáng chói của Frère quản lý Norbert (vì bị lật xe) !!! 



 

                                                               
 

                                                                            

Mùa Giáng Sinh rộn ràng cùng những mẫu hang đá trang hoàng lộng lẫy (trên nhà nguyện hay trong 

các lớp học) … và những món quà xinh sắn có bao giờ dám ước mơ … 

 

                                  

Hình nộm ban nhạc lớp mừng giáng sinh làm bằng những trái ping-pong của nhóm Sơn, Phương, 

Châu, Thu & Minh và “LOVE” nhóm Trọng Hồ thực hiện 

 

Những buổi tĩnh tâm, cầu nguyện hay Viếng Chúa thật sốt sắng, hay giờ học làm người 

của Frère Juvénal thật hấp dẫn … Nhưng sôi động làm sao những cuộc thi đố vui hàng năm 

giữa các lớp về tiểu sử thánh Lập Dòng … 

 

 

Giờ đọc kinh cầu nguyện hay dự thánh lễ thật sốt sắng … 



 

 

                                             

Đại diện lớp 8 gồm Thọ, Tường, Hùng và Bách đã chiến thắng oanh liệt cuộc thi đố vui “Tiểu sử thánh 

Gioan La-San” qua tác phẩm “Un Gamin De Paris” (Đứa Bé Phiêu Lưu, của Léo Charles Burkard FSC). 

 

… Nhưng rồi tính tình hay mít ướt thường bị so sánh với các đệ tử Thánh-Tâm (Notre 

Dame Des Missions) thấy thật quê, hay bầm trầy “cứng cựa” như những sĩ quan trường 

“Bộ Binh Thủ Đức” cũng thấy oai …  

 

 

                                   

Dòng Đức Bà Truyền Giáo (Notre Dame Des Missions) và Bộ Binh Thủ Đức 

 

Những công tác vệ sinh thật hăng hái và chiến tích cưỡi “brouette” chạy đua như những 

cuộc thi chiến mã thật ác liệt … 

 

                                                                   

Công tác vệ sinh nhà, kể cả thi cưỡi xe cút-kít chạy đua … 



 

 

Le lói trong bộ đồng phục với nụ cười thật tươi và đằng sau dãy lầu là hồ nước Châu Kool bơm mỗi 

ngày (năm lớp 8) để có nước tắm, giặt thật xôm tụ … 

 

                                                                                                                        

… Tất cả không ra ngoài tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” mà công ơn phải nhớ 

trước tiên là nhờ các bề trên và các frères … 

 

                                                                                                           

Hai vị bề trên đáng kính Roger Vĩnh và Paul Trung đã chăm lo đệ tử như cha mẹ hiền … 

 

CÁC FRÈRES SOUS-DIRECTEURS 

 

                                                                                       

                               Frère Juvénal Thừa                                              Frère Gauthier Kỳ 

F. Juvénal Thừa được nhớ đến như thần tượng “bơm banh” môn bóng rổ, là trung sĩ Vic Morrow 

trong phim Combat chuyên xách đèn pin “bắt địch” … và là chuyên gia dạy môn “học làm người”! 



Frère Gauthier Kỳ làm “thầy phó” trong giai đoạn chuyển tiếp sau Mậu Thân (vì Ban Mê Thuộc được 

sát nhập vào Thủ Đức), là nghệ sĩ Piano cừ phách nhưng cũng là hiệp sĩ “Zorro” từ tà với phương 

thức hiệu nghiệm là … dùng “thuốc xúc miệng”! 

 

 

Frère Cassien Cầm 

Frère Cassien Cầm làm thầy phó năm lớp 8, là “hung thần” chuyên dùng những hình phạt hơn là “kẹo 

ngọt”, nổi tiếng với “bảng đỏ” được tính điểm để đuổi dzìa,  nhưng … cũng được đệ tử “trả ơn” bằng 

những tiếng vỗ tay ngay khi “không cần thiết nhất” (!?) 

 

CÁC FRÈRES PHỤ TRÁCH LỚP 

                                                                                       

                             Frère Jean-Marie Trí                                       Frère Frédéric Thiện 

Frère Jean-Marie Trí phụ trách lớp 6 chỉ vài tháng đầu năm (hữu danh hổng … thực!) xong biến tăm 

mô tuốt nên mọi sự thảy đều cậy dựa vào bề trên Roger tất cả … 

Frère Frédéric Thiện phụ trách lớp 6 cũng chỉ vài tháng cuối năm rồi cũng tìm đường “binh” qua Thái.  

Giờ vẫn còn ấm ức vì bị Frère giẫm đạp “botte -de-saut” đau muốn chết khi chơi thể thao …   

 

                                     

Frère Léonce Cường và Lớp 7 (niên khóa 1968-1969) 



Frère Léonce Cường phụ trách lớp 7,  là thần tượng của lớp, tài năng xuất chúng về mỹ thuật và lãnh 

đạo, là tấm gương soi về tình hiếu thảo và tình người … Hình ảnh tình phụ-mẫu-tử trên ghế đá 

Boulevard mỗi chiều Chúa Nhật của những năm xưa luôn làm sống mãi … 

 

 

Frère Domitien Quới và các đệ tử “yêu rấu” lớp 8 (một hình ảnh đẹp tuyệt vời về tình “Thầy - Trò”) … 

                                                        

                      

Lớp 8 (niên khóa 1969-1970) 

Frère Domitien Quới phụ trách năm lớp 8, là nhà tâm lý, thiên tài về hội họa và cầm ca. Tiếng sáo 

“Trương Chi” đã làm mê hoặc và ru hồn mọi người … Hình chụp chung với BT Paul Trung và những 

chiếc “khô mực” đầu tiên do ngài khởi xướng và phát động khi mang đồng phục …  

 

CÁC FRÈRES DẠY LỚP 
 

                                                                                    

  Frère Ignace Trượng              F. Prosper Bá                   F. Roland Anh                 F. Alphonse Nghĩa 



F. Ignace Trượng là tổ sư trong môn pháp văn.  Với chiếc dùi gõ nhịp “cốc cốc” mà tôi cứ sợ văng 

trúng lũng “trốt” và dưới mắt ngài cả lũ tụi ni đều “toqué” ráo trọi, ngoại trừ bọn “thầy con” Frère 

cần “nịnh đầm” để phụ giúp thanh toán dùm lũ đần như tụi tôi … 

F. Prosper tính bình dân và dạy vật lý hay khỏi chê. F có cú tiêu banh (ping-pong) thì hết đường đỡ! 

Hai Frères Roland và Alphonse không dạy lớp tôi.  Một người chuyên lo sinh hoạt và thể thao, còn Fe 

kia giàu máu dzăn nghệ đầy người … 

 

                                                     

Những trò chơi dân tộc hay đánh giặc màu thật ác liệt và môn “Nhiếp Hồn Độc Chưởng” của F. 

Roland đã làm mê hoặc một thời … 

 

  

Ban nhạc lớp do F. Alphonse phụ trách gồm Mỹ, Lâm, Đô và Hiệp (Hình chụp tuy ở đồi La-San 

nhưng các tay nhạc vẫn không thay đổi) … 

 

 

CÁC FRÈRES QUẢN LÝ 

 

                                                                                                     

                             F. Albert Tiên                                                                  F. Norbert Chói 

Vai trò của các Frères quản lý thật hy sinh, bởi các ngài đã lo bao tử chúng tôi được “no” để vực nên 

“đạo”.  “Dessert” bánh kẹo trên bàn có khi còn dồi dào hơn cả khẩu phần ăn … thật “yummy”! 

 



 

CHẶNG ĐƯỜNG TRONG 50 NĂM … 

 

Hình ảnh lớp qua thời gian … 

 

 

    

                      Lớp 7 (1968-1969)                                                          Lớp 8 (1969-1970) 

 

 

      

                       Lớp 10 (1971- 1972)                                                     Lớp 11 (1972-1973) 

 

 

 

Thỉnh viện, lớp 12 (1973-1974)                          



 

Khải hoàn trong ngày Mặc Áo (15/09/1974). 

 

 

 

24 tân tập sinh đoàn “Exodus 97” trong ngày mặc áo 15/09/1974  

 

 

Những chiến binh Exodus “còn sót lại” sau biến cố đau thương 30/04/1975 … 

 

                                                                                                                                           

                                                   

5 đứa “con rơi” đã tự quy tụ lại để làm nên lịch sử gồm Thái, Châu, Tha, Khiêm và … “Rắc Rối” (bị 

“ngã ngựa” sớm rồi được điền khuyết bởi Tuấn King-Kong mới chạy giặc từ Saigon trở về).  

 

Những chiến tích lẫy lừng của 5 tập sinh đã làm chứng tá : dùng sức hèn để bảo vệ thánh 

đồi La-San cho đến khi bị bức tử (18/12/1978), giáo dục tha nhân bằng đời sống (tham gia 

tổ chế biến cá và hải sản, đào tạo giáo lý viên, đảm nhận khối Thêm Sức, tập hát ca đoàn, 

giảng dạy chui các lớp toán, đàn và vẽ … ) để mưu cầu sự hiện diện và sống còn của tỉnh 

dòng (đặc biệt ở Nha-Trang) trong những ngày tang thương  và thử thách nhất …  

 



                            

Các giảng viên giáo lý khối Thêm Sức của các Frères Exodus 

 

 

 

2 Frères Simon Thái và André Châu Kool trong ngày khấn trọn 07/12/1985 

 

 

GIA TÀI EXODUS NAY CÒN LẠI … 

 

Về vật chất … cơ sở Đệ Tử Viện bị chính quyền chiếm đoạt hoàn toàn … 

 

 

 
 



 

          

Đệ Tử Viện xưa, nay và hồ Piscine bị tang thương như thế này đây … 

 

 

Về nhân sự … hầu như mất hẳn, chỉ còn “một người”! 

 

 

 

Frère Simon Hoàng Thái, người duy nhất còn bền đổ 

 

 

Về tinh thần … đã để lại những thành quả phi thường về đời sống chứng nhân (nhất là 

những năm sau giải phóng) và gia tài vô giá về tình huynh đệ “Ta Ru”,  về tình liên kết, 

hiệp thông và chia sẻ trong “Đại Gia Đình Exodus 97” mở rộng … 

 

 

                                                                                        
Hai thầy phụ trách lớp yêu dấu xưa (thầy Quới và thầy Cường) nay đã liên kết được.  

 



 

 

 

Những đệ tử xưa và nay sau 50 năm đã liên lạc được (phần chữ tím là những anh em đã qua đời) … 

 

 

Một số anh chị em “Đại Gia Đình Exodus 97” hội ngộ tại Nhatrang 2010 

 



“Đại Gia Đình Exodus 97” gồm tất cả những anh em Exodus (kẻ vô trước người theo sau trước năm 

1975) kể cả vợ con, thân hữu, bạn bè và quyến thuộc … 

 

 

             

Cuộc hội ngộ lịch sử của đôi bạn Dzũng Vũ – Châu Kool sau ‘50 Năm ở ĐTV’ (10 April 2017) tại 

Melbourne 

 

 

… Những thành quả rực rỡ thiêng liêng và phi thường ấy đáng được tuyên dương và hãnh 

diện … 

 

 

HIP HIP HOORAY!  
(Băng reo tỏ sự vui mừng) 

(is a cheering called out to express congratulation toward someone) 

 

 

                    

            LASALLE EXODUS 97  

(18/07/1967 – 18/07/2017) 

 

Thân mến, 

 

Châu Kool (Group Exodus 97)       


