Tường Trình Về Việc Gặp Gỡ Chính Thức Quí Soeurs & Frère La San San
Jose Về Việc Xúc Tiến Xây Dựng Tựợng Đài Petrus Trương Vĩnh Ký Taị
Cơ Sở Trung Tâm Giáo Dục La San - La Salle Community Center

Vào lúc 5g chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017 một buổi họp mặt
đầu tiên để thảo luận việc xúc tiến xây dựng tượng đài Petrus Trương Vĩnh
Ký tại San Jose được tổ chức tại phòng họp La San thuộc La Salle
Community Center số 248 Kirk Ave San Jose CA 95127
Buổi gặp gỡ gồm quí Soeur La San: Nữ Tu Theresa Nguyễn Sáng Claire,
Nữ Tu Olivia Thanh Vũ, Nữ Tu Therère Đỗ Ánh Loan, Frere Nguyễn Văn
An, Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung, XNV Mây Lan Sóng Việt Radio
1430AM và CHS Petrus Ký Nguyễn Mạnh Hồng.
Đây là bước đầu tiên nhằm bàn thảo những bước căn bản trong tiến trình
xúc tiến xây dựng dự án tại trung tâm này.
Cũng nên sơ lược vài nét về Dòng La San:
Dòng La San (hay Dòng Lasan, Dòng Sư huynh La San; hay còn gọi là
Dòng Anh Em Trường Kitô. tên theo tiếng Pháp Frères des Ecoles
Chretiennes, tiếng Anh viết là Institute of the Brothers of the Christian
Schools, tiếng Latinh viết là "Fratres Scholarum Christianarum" nên viết tắt
là FSC, dịch sát nghĩa là "Dòng Sư huynh các trường Công giáo" là một
dòng tu Công giáo Rôma với nhiệm vụ giáo dục là chủ yếu, đặc biệt là giáo

dục cho trẻ em nghèo. Hệ thống các trường học thuộc dòng này có chất
lượng giáo dục tốt nổi tiếng trên thế giới.
Tên dòng La San được viết từ tên vị sáng lập dòng là thánh Gioan La
San (Jean-Baptiste de La Salle, tiếng Việt quen gọi là Gioan La San). Các
tu sĩ dòng La San được gọi là sư huynh, ở Việt Nam nhiều người vẫn gọi
các Sư huynh là Frère vì họ tuy khấn dòng nhưng không phải là linh mục.
Dòng La San được thành lập năm 1680.
Dòng La San được cho là tổ chức đầu tiên trên thế giới áp dụng những
phương pháp sư phạm hiện đại, đặt lợi ích học sinh lên trên hết.
Do nhu cầu phát triển giáo dục đặc biệt cho tầng lớp trẻ em tiểu học tại
Việt Nam, Dòng nữ La San được thành lập năm 1966, tại Sài Gòn, do các
sư huynh tỉnh dòng La San Việt Nam thành lập. Mục đích là giáo dục nhân
bản và Kitô cho trẻ em, đặc biệt giới trẻ nghèo. Hoạt động chính là dạy
học.
Dựa trên đường hướng giáo dục của La San phù hợp với tinh thần phát
huy và khai phá chữ quốc ngữ của nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh
Ký, trong niềm mơ ước được dựng lại tượng đài để vinh danh ông của
nhiều CHS Petrus Ký nên qua sự giới thiệu của CSH/PK Trương Quí
Hoàng Phương hiện đang cư ngụ tại Đức Quốc, ban thiện chí đã có những
email trao đổi, và ngày 14 tháng 1/ 2017 quí Soeur đã đồng ý cho mở cuộc
họp đầu tiên để xúc tiến dự án này cũng là dự án xây tượng Petrus Ký đầu
tiên ở hải ngoại (bức tượng đồng của ông đặt tại công viên Alexande De
Rhode đã bị Cộng sản phá bỏ sau khi CS miền bắc cưỡng chiếm miền
nam năm 1975)
Sau hơn một tiếng đồng hồ thảo luận về ý nghĩa việc đặt tượng Petrus Ký
một biểu tượng về văn hóa giáo dục cho nhiều thế hệ miền nam VN cũng
như duy trì và phát huy tinh thần giáo dục tại hải ngoại như TT La San
đang làm, đồng thời trao đổi một số vấn đề về kỹ thuật, cảnh quan phù
hợp, thời gian thực hiện dự án v.v... các câu hỏi của Frère An và quí Soeur
về mẫu tượng, vật liệu, kích thước, độ bền bỉ, sự an toàn đã được ĐKG
Phạm Thế Trung giải đáp thỏa đáng, mọi người đều tán thành đây là một
dự án thích hợp và có ý nghĩa nếu được đặt ở TT La San, tuy nhiên vì vào

dịp Tết quí Soeur còn rất bận, quyết định sau cùng cũng như các văn bản
cần các bên ký kết sẽ được tiến hành sau dịp Tết âm lịch 2017.

H1 & H2: ĐKG Phạm Thế Trung trả lời những câu hỏi của Frère Nguyễn
An và quí Soeur

H3. Từ trái sang phải: Soeur Ánh Loan, Soeur Sáng Nguyễn, Soeur Thanh
Vũ, Mây Lan, ĐKG Phạm Thế Trung, Nguyễn Mạnh Hồng
Sau buổi họp và trà đàm, tất cả được Frère An cùng quí Soeur hướng dẫn
xem địa điểm để cùng góp ý cho việc đặt tượng Petrus Ký trong tương lai
tại khuôn viên La San - San Jose

H4. & H5. Địa điểm XDTĐ Petrus Ký trong khuôn viên TT La San
Được biết trước cuộc họp đầu tiên với TT La San - San Jose một nhóm
thiện chí XDTĐ Petrus Ký hải ngoại đã được thành lập danh sách gồm:
Trưởng nhóm: Trương Quí Hoàng Phương (Ph.D., Munich, Đức)
Phó nhóm: Trần Tam (Prof., Sydney, Úc)
Thành viên:
1) Gibert Trương Vĩnh Tống (cháu cố ông Trương Vĩnh Ký, Paris, Pháp):
Đại diện dòng họ ông Trương Vĩnh Ký
2) Phạm Thế Trung (Điêu khắc gia, Toronto, Canada): Kỹ thuật & Xây
dựng
3) Đàm Xuân Lộ (Linh Mục, Tokyo, Japan): Giám sát viên
4) Cô Mây Lan (Sóng Việt Radio 1430 AM, San Jose): Truyền thông
5) Đỗ Thị Đoan Thùy (Do Le & Company CPA, Jan Jose): Giám sát viên
6) Nguyễn Quỳnh Ngọc (IT, Sacramento, trường Việt Ngữ Lạc Hồng) Thủ
Quỹ
Sau buổi họp này Trưởng ban là anh Trương Quí Hoàng Phương sẽ đại
diện cho nhóm tiếp tục tiến hành những bước kế tiếp như: lập văn bản ký
kết giữa các bên và xúc tiến việc gây quĩ.
Buổi họp kết thúc vào lúc 7g chiều cùng ngày./.
Mây Lan - Sóng Việt Media

