ĐẶNG ANH THẠCH SB64, CẦU
NỐI LÂM BÍCH VÀ SAO BIỂN

G

l Hoàng Châu SB60

ặp và biết được anh trong một lần sinh hoại tại nhà
Nguyễn Lương Thiện. Anh Thiện đã gặp anh tại đám
ma của thân phụ Đỗ Bắc Du ở Tân Bình, Cam Ranh và được
biết anh cũng là dân Sao Biển nhập học năm 1964 và sau
đó vào Lâm Bích. Anh cho biết anh là Đặng Huệ, gốc Ba
Ngòi, vào chủng viện cùng với Vĩnh Thạc, người bạn cùng
quê. Trước đây anh chỉ sinh hoạt với anh em Lâm Bích. Sau
khi gặp Thiện và đuợc mời đến nhóm Sài Gòn & Phụ Cận,
anh đã nhận lời và tích cực thường xuyên tham dự những
buổi họp mặt của anh em cả hai bên, Lâm Bích và Sao Biển.
Bản thân biết anh em Lâm Bích khá nhiều và ngược lại, nên
rất gần gũi, dễ dàng tương tác, hiểu nhau và đến với nhau
thường xuyên.

I/ Con người & gia đình
Là anh cả trong một gia đình đông con, trai nhiều hơn gái.
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Bố rất thân với thân phụ Rev. Nguyễn Luân SB57 và Nguyễn
Công Long SB63. Phần lớn các em trai và gái của anh đểu
có công việc ổn định. Hân hạnh đã có dịp gặp những anh em
này tại các công ty, xí nghiệp hay trong đám cưới con trai
thứ của anh, kể cả vợ chồng người em gái kinh doanh phòng
nghỉ và dịch vụ ăn uống tại Bãi sau, TP Vũng Tàu. Hiền thê
là chị Minh Thái, cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt, một phụ nữ
hiền hậu đạo đức, làm việc cho công ty bảo hiểm Prudentia.
Anh chị có ba người con: hai trai và một gái. Hai trai đã lập
gia đình, công việc ổn định và thành đạt. Còn cô con gái út,
du học tại New Zealand, may mắn đã về trước dịch bệnh, kề
cận bên giường bệnh trong những ngày tháng cuối đời của
anh. Gia đình sống tại đường Nguyễn Kiệm, gần ngã tư Phú
Nhuận, nơi dễ dàng đễ anh em có thể tập kết trước khi đi xa
hoặc đến các tỉnh lân cận. Gia đình người con trưởng sống
riêng ở đường Lê Văn Duyệt (Đinh Tiên Hoàng cũ).
Anh, một con người lịch thiệp, lúc nào cũng chỉn chu
trong các ăn mặc, như phần lớn người dân Sài Gòn, cầu
toàn nhưng không áp đặt, tôn trọng kẻ khác. Đối với cá
nhân người viết, anh luôn dành sự ưu ái, kính nể và sẵn sàng
trao đổi nhiều vấn đề.

II/ Hoạt động & mối quan hệ
Sau 1975, do thời thế và mưu sinh, làm việc với Bí thư
Thành Đoàn Thanh niên khi còn là Sinh viên, sau đó ở
các công ty liên quan đến cơ quan chính quyền, quen biết
nhiều cán bộ cấp cao, được đề cử vào đối tượng đảng, gây
một vài ngộ nhận nơi anh em. Theo như anh kể, sau khi lập
gia đình, anh thường được Đức Mẹ che chở và nhờ lời cầu
nguyện của chị Minh Thái, anh đã từ chối sự lôi cuốn và đề
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nghị của cấp trên. Là một người có thiện cảm và hiếu khách,
hay làm từ thiện, gần gũi với anh em Lâm Bích cũng như
Sao Biển. Có lần anh đã dẫn Linh SB73 và bản thân đến gặp
cha xứ Bến Hải, có họ với chị Thái, giới thiệu và ăn cơm tối
với ngài. Còn đối với anh em Lâm Bích, anh đã giới thiệu với
Rev. Trần Kim Thiện trước khi qua đời, gặp lại những anh
em đã từng biết như Rev. Nguyễn Văn Hội, Rev. Trần Ngà,
Rev. Ngô Đình Sĩ, nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, anh em nhà Hồ
Đắc Du và Hồ Kim Tân, được quen biết với anh Khanh, em
của Đức Cha Khảm, trưởng ban Đại diện Lâm Bích và Dâng,
Đại diện Lâm Bích vùng Sài Gòn. Là người rất qua tâm
đến anh em, anh rất thân với Hoàng Ngọc Quang SB62 và
lớp 1974 do lớp 1964 và 74 cùng đuôi số 4 nên nhận anh em
với nhau. Có sáng kiến qui tụ anh em ở gần, thuộc các quận
hay tỉnh ở Tân Bình và Gò Vấp để anh em thỉnh thoảng gặp
nhau hàn huyên tâm sự. Nhóm Bình Gò ra đời từ đấy. Anh
em từ lớp SB57 (anh Thể) đến SB74 (Tuấn Gà) đều có mặt
mỗi khi có lời nhắn hay hú nhau. Chủ yếu là anh Thể SB57,
Hoàng SB60, Hùng SB62, Sinh SB72, Linh SB73 và Tuấn 74
(khi còn tại thế). Thỉnh thoảng có Dâng bên Lâm Bích, họa
sĩ Trần Đạt và một hai khách mời khác. Trong những lần
gặp gỡ, anh thường đưa ra nhiều vấn đề như:
- Ấn hành những tác phẩm anh em viết. Chính anh đã
tài trợ giúp “Tâm Thức 1” của anh Hoàng Trung 59 dịp Hội
ngộ 60 năm Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển tại Nha Trang,
góp quỷ cho anh em các vùng. Còn “Vườn thú” của Nghi
Còm SB67, anh đã nhắc đến, nhưng chưa thực hiện được.
- Mở những buổi hội thảo (séminaries) bỏ túi để anh em
làm giàu kiến thức về các vấn đề trong Giáo hội cũng như
ngoài xã hội.
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- Giúp đỡ anh em và gia đình mỗi khi gặp hoạn nạn, bệnh
tật, tang chế…
- Tạo điều kiện công ăn việc làm cho các cháu của anh em.
- Và còn nhiều việc thiết thực khác…
Anh ra đi, không những để lại sự mất mát, đau buồn
cho gia đình, mà còn sự tiếc thương cho anh em. Là người
rất dễ gần gũi, tế nhị, có óc xã hội, hay làm từ thiện, anh đã
chiếm cảm tình của phần lớn anh em. Tất nhiên, ‘nhân vô
thập toàn’, anh cũng có những cái ‘khuyết’, cái mỏng dòn
của con người, làm cho anh em không hài lòng. ‘Sinh ký tử
quy’, ai ai cũng không tránh khỏi cái cửa ‘tử’ này, quay về cội
nguồn tro bụi của mình. Anh hãy an nghỉ bình an! Chúng
tôi vẫn luôn nhớ về anh. Ở ‘bên kia bầu trời’, xin anh hãy
nhớ đến chúng tôi, những người anh em đã một thời gần
gũi với anh và có nhiều ký ức với anh. RIP và hẹn anh ở Quê
hương Nước Trời.W
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