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Năm 1977 khoảng thời gian còn ở trại Phong Quang, Lào Kay, tôi đã  mặc nhiên trở thành thừa tác 

viên của LM Khổng Năng Bao thay thế ngài trong việc an ủi ai bi quan, đau liệt , thông báo cho các 

đồng cảnh giờ giấc cha làm lễ, giải tội lòng lành (chui), đặc biệt là trao mình Thánh Chúa cho 

những tù nhân Công giáo sắp lìa trần. Tuy là một công việc hết sức gian nan nhưng nhờ ơn Chúa 

quan phòng và Mẹ Maria giúp đỡ cho nên tôi đã thoát khỏi những tai nạn chết người như chơi và 

tôi tiếp tục phục vụ qua các trại giam: Phú Sơn, Nam Hà, cho đến khi được tạm tha tại Z30C Hàm 

Tân, Thuận Hải và bàn giao công việc lại cho Thiếu Tá Quận Trưởng Oánh (không nhớ họ) người 

Bắc ngoan đạo và thủy chung với chế độ VNCH. 

 

Viết lại sự việc nầy, cá nhân tôi "Trần Văn Chính"  chỉ làm nhiệm vụ chung của người Công giáo 

và cũng là hình ảnh của mọi người Việt Nam khác mà thôi . 

 

Sau khi vượt biên đến đảo Pulau Bidong/ Malaysia tôi được cử làm đại diện vùng II Cộng Đoàn 

Giáo Dân , đặc trách liên lạc với chính quyền bản xứ , các Hội đoàn, Đoàn thể Người Việt Quốc 

Gia  và các đại diện Tôn giáo như Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo. 

 

Vào khoảng tháng 10/1986 khi cha xứ đi vắng tôi có dịp tiếp xúc với một phái đoàn Công giáo địa 

phương gồm có Đức Tổng Giám Mục đến thăm trại tị nạn, tôi không rõ tên Đức Tổng Giám Mục 

này. Tôi trình bày các sinh hoạt của người dân tị nạn tại đây, bổng bất ngờ Đúc TGM hỏi tôi: Tôi 

sắp đi Vatican tham dự Hội Đồng Giám Mục, tại sao ông không viết thư cho Đức Thánh Cha để 

ngài hiểu những sinh hoạt của trại tị nạn ra sao ? tôi sẽ cầm lá thư trao tận tay cho ngài. 

 

Trong lúc bất ngờ tôi vội vã viết chưa đầy một trang giấy tập cảm nghĩ của một người tị nạn Cộng 

sản VN và xin Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả. 

 

Sau đó thì tôi chuyển trại sang Sungei Besi và tôi đã quên đi chuyện nầy. 

 

Ngày 16/12/1986 tôi nhận được thư của Đức Thánh Cha trong khi chuẩn bị lên đường định cư. 

 

Thì ra bức thư cũng trôi nổi như một đời người trong thời buổi loạn ly, lưu lạc tha hương của vận 

nước điêu linh. những dòng chữ nguệch ngoạc của tôi trên trang giấy học trò, ngoại ngữ không diễn 

tả hết ý của tôi đã đi từ Philippines đến La mã và hồi âm của Đức Thánh Cha đã lội suối, trèo đèo, 

vượt biển khơi qua các Quốc gia hợp lệ và bất hợp lệ đến Thái Lan. ( Đại diện Tòa Thánh, đại diện 

Tòa Thánh ) trở lại Phi Luật Tân theo tôi đến tận Mã Lai được LM Gauthier trân trọng chuyển giao. 

 

Tôi xin người đã hỏi tôi xuất xứ của bức thư vì rất hiếm khi các Đức Giáo Hoàng John Paul II , nay 

đã là vị Thánh trả lời cho một cá nhân để chứng tỏ rằng Ngài đã hết lòng thương yêu và lo lắng cho 

Dân Tộc VN là thế nào. 

 

Xin Thánh John Paul II tiếp tục cầu bầu cho người Việt chúng con vẫn còn trong cảnh trầm luân. 
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