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Tiểu sử Gia đình Bác Ái Phaolô
Sau biến cố 1975, trong hoàn cảnh giao thời lúc bấy giờ,
Bắc Nam chưa có sự thông cảm, dân tình thật hoang mang, lo lắng về cuộc sống ngày mai, về niềm
tin của con cháu trong tương lai.
Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ, Bề Trên dòng Đaminh tại Việt
Nam, thấu hiểu được những băn khoăn trăn trở đó của giáo dân nên Cha đã sáng lập Gia Đình Bác
Ái Phaolô Việt Nam với Nhóm 12 tiên khởi vào ngày 25 tháng 1 năm 1977 và chọn Thánh Phaolo Trở
Lại làm Bổn Mạng trong tinh thần gia đình thiêng liêng, Cha muốn giúp mọi người biết tín thác vào
sự quan phòng của Chúa. Còn hơn thế nữa, biết phục vụ tha nhân.
Với cái nhìn sâu sắc và đầy
khôn ngoan, Cha đã hướng dẫn GĐBAPL Việt Nam, nhờ đó Nhóm 12 được trưởng thành hơn trong
Đức Tin, Đức Cậy và nhất là biết thực hành Đức Mến.
Mang một chút hành trang từ GĐBAPL Việt
Nam đến quê người. Ngày qua ngày, chúng tôi ý thức được, không gì hơn là phải biết tạ ơn Chúa
qua việc phục vụ người đau khổ, bất hạnh, nghèo đói là những người Chúa yêu thương đặc biệt, đến
nỗi Chúa đồng hóa với họ.
Vì vậy trong hoàn cảnh tuy chưa được ổn định, năm 1991, Gia Đình
Bác Ái Phaolô Hải Ngoại tiếp tục sinh hoạt với 3 thành viên từ GĐBAPL Việt Nam đến định cư tại Hoa
Kỳ, mang tinh thần được sai đi như lời Cha Hộ đã dặn dò. Nhóm 12 tiên khởi hiện nay còn 6 người
và có 6 người đã được Chúa gọi về là: Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ gọi là Anh Cả, anh hai Hóa, anh
ba Vịnh, anh tư Nghị, anh năm Lãng, và anh bảy Cung (Từ anh hai Hóa đến thứ 12 thường gọi là Út
được xếp theo thứ tự tuổi tác).
Gia Đình Bác Ái Phaolô Hải Ngoại nhỏ bé, èo uột. Dầu vậy vẫn
kiên trì cầu nguyện, Chúa không làm ngơ nên đã gởi đến cho GĐBAPL những tấm lòng vàng. Nhất là
gởi Cha Phaolô Trần Đức Hùng Dòng Saint Don Bosco làm Gia Trưởng Linh Hướng rất tận tụy, nhờ
đó Gia Đình Bác Ái Phaolô tồn tại từ Việt Nam đến Hoa Kỳ tính đến 25 tháng 1 năm 2015 vừa tròn
38 năm.
Thời gian 38 năm trôi qua không dài, nhưng so với đời người cũng không ngắn. Cảm tạ
sự quang phòng của Chúa và nhờ có Mẹ Maria đồng hành, Gia Đình Bác Ái Phaolô vượt qua bao khó
khăn thử thách. Con đường nào cũng có gồ ghề, sỏi đá. Thời tiết bốn mùa cũng có khi nắng, lúc
mưa. Bởi vậy cũng có những vị khách qua đường muốn dừng chân nghỉ mát, cũng có khi là những
loài chim đẹp, đôi cánh mượt mà, tiếng hát véo von, nhưng chỉ muốn bay lượn trên cao, rồi có khi
để lại những chất thải làm cho ngôi nhà kém phần ngăn nắp. Nhưng nhờ tình Chúa nối dài qua
những bàn tay nhân ái, những tấm lòng vàng, vẫn góp công xây dựng, giữ gìn Ngôi Nhà Gia Đình
Bác Ái Phaolô trong tinh thần đoàn kết cùng nhau chuyển tải Tình Chúa đến mọi thành phần khốn
khổ đáng thương trên quê hương Việt Nam thân yêu mỗi ngày kết quả tốt đẹp hơn.
Để cảm tạ ơn
Chúa, không gì hơn, Gia Đình Bác Ái Phaolô tha thiết mời gọi và mong đón nhận những tấm lòng
vàng nối bàn tay nhân ái mỗi ngày rộng hơn, dài hơn, CHO ĐỜI NỞ LỘC thêm hơn đến với những
người khốn khổ trên quê hương Việt Nam và xa hơn nữa.
Xin Thiên Chúa Tình Yêu và Mẹ Maria
Từ Mẫu của chúng ta ban muôn ơn lành cho Cha Gia Trưởng Linh Hướng, Quý Vị Ân Nhân, toàn thể
Thành Viên Gia Đình Bác Ái Phaolô, xa gần cùng những người thân yêu của Quý Vị trong Mùa Giáng
Sinh, Năm Mới Ất Mùi 2015 được muôn vàn Phúc Lộc, An Khang và Hạnh Phúc.
Một lần nữa xin
gởi theo đây lòng cảm mến, chân thành biết ơn và trân trọng kính chào.
Elizabeth Trần Thị
Uyển Nguyện, Ban Phục vụ GĐBAPL.
(1 trong nhóm 12 tiên khởi)
Nhóm 12
tiên khởi, người sau lưng Nguyện là Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ, người sáng lập Gia Đình Bác Ái
Phaolô VN, gọi là Anh Cả.
Lúc già: Cha Hộ, Anh tư Nghị và anh
năm Lãng đang đọc tờ Thông Tin Liên Lạc của GĐBAPL Hải Ngoại gởi về. Cả 3 vị đã về Trời.
Gia Đình Bác Ái Phaolô mừng lễ Bổn Mạng 14 năm trước tại Trung Tâm Công
Giáo.
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