
 

 
 Đề Tài: Tháng Các Linh Hồn                              THÁNG 11 / 2011 – SỐ 229 
   

 

ÑÑÑoooâââiii   LLLôôôøøøiii   TTThhhaaaââânnn   TTThhhöööaaa   !!!      
Quí Anh Chị, những người con thân thương của Mẹ Maria Đồng Công thân mến, 

Có lẽ nhiều Anh Chị ngạc nhiên tại sao 2 tháng qua không có báo Thánh Gia? 

Thưa Quí Anh Chị,  

Theo truyền thống, vì thời gian trước Ngày Thánh Mẫu khá bận rộn nên em làm số đúp Tháng 7 

và 8, sau đó em dự định sau Ngày Thánh Mẫu em cũng làm một số đúp nữa tháng 9 và 10 để số báo 

không bị cách quãng. Thế nhưng “mưu sự tại nhận thành sự tại thiên” Anh Chị ạ. Số là sau Ngày Thánh 

Mẫu em qua bên Texas giúp coi xứ cho một Anh Linh Mục Dòng Đồng Công 3 tuần sau đó đi nghỉ hè 2 

tuẩn. Em tính lợi dụng thời gian này làm báo và chỉnh đốn lại dự kiện địa chỉ (data), nhưng tiếc là ngay 

trong thời gian này em bị một chứng bệnh mà tiếng Mỹ gọi là “shingles” hay “zona” và tiếng Việt gọi là 

Giời-leo. Chứng bệnh này tuy không nguy hiểm, nhưng gây đau đớn nhức nhối khó chịu lắm. Hiện bệnh 

hầu như đã lành nhưng em vẫn cảm thấy có lúc còn đau và nhức đôi chút. Tình trạng này gọi là 

postherpetic neuralgia. Hy vọng cảm giác “đau đau và tê tê” này sẽ chấm dứt trong vài tuần hay vài 

tháng nữa. Anh Chị cầu cho 1 kinh nhé. Tuy thế bây giờ em cũng đã có thể làm việc bình thường được 

rồi nên mới làm báo tháng 11 đây. 

Quí Anh Chi rất thân mến, 

Trong lá thư tâm tình trao gởi này em xin thưa với Anh Chị một số điều sau đây: 

1. Tháng Các Linh Hồn 

Trong niềm tin Giáo Hội cùng thông công, chúng ta hãy dành trọn tháng 11 này để cầu cho 

những người đã qua đời đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta và trong đó cũng có cả những 

Anh Chị Em trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công đã được Chúa gọi về. Em thấy một điểm son rất đáng 

khích lệ và an ủi là mỗi khi Anh Chị nào có cha mẹ qua đời, thì Anh Chị cũng báo về Văn Phòng 

GĐTHĐ để mọi người cũng chia sẻ thông cảm và cầu nguyện. Đó là một sự liên đới thiêng liêng thật là 

ý nghĩa và quí hóa.  Cũng nhân dịp tháng các linh hồn, chúng ta hãy cố gắng dùng thời giờ suy gẫm và 
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để lòng hướng về quê hương vĩnh cửu bằng cách cố gắng mua cho mình thứ “bảo hiểm nhân thọ vĩnh 

cửu” qua đời sống hy sinh, cầu nguyện và bác ái. Ước gì chúng ta luôn tâm niệm, xác tín và cố gắng 

sống điều này: Những gì chúng ta cho đi ở đời này sẽ là những thứ chúng ta mang theo trong cuộc hành 

trình vào Nước Chúa  đời sau. 

 

2. Hai Khóa Tĩnh Huấn Vừa Qua 

Trong tâm tình tri ân, chúng ta cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã chúc lành cho 2 khóa tĩnh huấn 

40HK tại Nhà Tỉnh Dòng Carthage, MO  vào tháng 6,  và khóa 41HK tại Riverside, CA vào tháng 7 vừa 

qua được mọi sự tốt đẹp. 

Số Anh Chị tham dự khóa 40HK là 223 người trong đó có 59 Anh Chị đã tận hiến cho Mẹ trong 

khóa này. Số Anh Chị tham dự khóa 41HK là 118 người, trong đó có 26 Anh Chị đã tận hiến cho Mẹ 

trong khóa này. Xin Quí Anh Chị tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các Anh Chị đã tận hiến và chính thức 

gia nhận GĐTHĐC luôn hăng say sống tinh thần tận hiến và sống theo gương Mẹ Maria. (Xin Quí Anh 

Chị xem bản tường trình cho biết thêm chi tiết). 

 

Khóa Tĩnh Huấn 40 HK Tại Carthage, MO 

 

           Khóa Tĩnh Huấn 41 HK tại Riverside, CA 

 

    GĐTHĐC tham gia kiệu Mẹ NTM 2011 
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3. Ngày Thánh Mẫu 2011 

Dịp Ngày Thánh Mẫu 2011 vừa qua có khoảng 300 Quí Anh Chị đã họp mặt và tham dự Thánh 

Lễ đặc biệt dành cho GĐTHĐC tại Hội Trường khu nhà Ba Lầu của Chi Dòng. Chủ tế và giảng thuyết 

Thánh Lễ là Anh Tổng Cố Vấn IV Piô Nguyễn Quang Đán từ Nhà Mẹ Việt Nam. Cùng đồng tế có Anh 

Linh Mục Giám Tỉnh Nhiên, Anh Linh Mục Khôi, Anh Linh Mục Nghĩa và Em Châu, CMC. Chiều hôm 

đó, một số đông Anh Chị đã đeo khẩu hiệu, cầm biểu ngữ “Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại” 

trong cung nghinh tượng Mẹ Thánh Du. Đây là lần đầu tiên GĐTHĐC  Hải Ngoại đã chính thức “ra 

mắt” trong cuộc cung nghinh Ngày Thánh Mẫu… trông “oai lắm” đó. Em hy vọng GĐTHĐC sẽ tiếp tục 

việc tham gia này như “truyền thống” tốt đẹp mai sau (xin xem hình trên). 

4. Chuẩn Bị Cho Ngày “Hội Ngội GĐTHĐC Hải Ngoại “ 21-24/6/2012 

Điều quan trọng em muốn nhắn gởi đến Quí Anh Chị trong số báo này là việc chuẩn bị cho Ngày 

Họp Mặt Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại hay có thể gọi là Hội Ngộ GĐTHĐC Hải Ngoại sẽ 

được tổ chức từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm 2012. Trước Ngày Thánh Mẫu, em đã gởi qua cho tất cả 

Quí Anh Chị có địa chỉ E-mail lá thư kêu gọi chuẩn bị cho cuộc họp mặt quan trọng này. Em cũng đăng 

lá thư đó trên tờ báo này. Xin Quí Anh Chị xem qua. Em cũng xin Quí Anh Chị cổ động và cầu nguyện 

cho cuộc Hội Ngộ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại lần đầu tiên được diễn tiến tốt đẹp và kết 

quả. Vào số báo Tháng 12 và 01/2012 tới em sẽ nói chi tiết hơn về việc này. 

Sau cùng em xin Quí Anh Chị cầu nguyện cho một biến cố quan trọng của Dòng Đồng Công sắp 

tới là đó là Tổng Tu Nghị tại Nhà Mẹ Dòng Việt Nam sẽ được diễn ra từ ngày 4-8 tháng 11 này. Trong 

dịp này Dòng sẽ bầu chọn Anh Tổng Giám Đốc toàn Dòng và bàn về nhiều vấn đề qua trọng của Dòng. 

Từ Nhà Chi Dòng Hoa Kỳ, Anh Giám Tỉnh Nhiên, em và khoảng 10 Anh nữa sẽ về Việt Nam dịp này để 

tham dự. Khi Quí Anh Chị nhận được báo này chắc có lẽ chúng em đang ở Việt Nam rồi. Xin Quí Anh 

Anh Chị cũng cầu cho chúng em đi về được bằng an trong tay Chúa và Mẹ nhé. 

 

Xin thân mến chào Quí Anh Chị và xin Mẹ Đồng Công luôn ấp ủ tất cả Quí Anh Chị trong tình 

thương hiền mẫu của Ngài. 

 

Em Nguyễn Huy Châu, CMC 

Lm. Đặc Trách GĐTHĐC Hải Ngoại    

 

Haân hoan höôùng veà vaø caàu nguyeän cho cuoäc 

“Hoäi Ngoää Gia Ñình Taän Hieán Ñoàng Coâng Haûi Ngoaïi” 

Töø Ngaøy 21 Ñeán Ngaøy  24 Thaùng 6 Naêm 2012 

Taïi Nhaø Chi Doøng Carthage, MO – USA 
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Leã Chuùa Kitoâ Vua 
 Lm. John Trần Khả 

 

Suy Niệm Mt 25: 30-46 – Chúa Nhật 20/11/2011   
 

 

Bài Đọc 1 : Ezekiel 34:11- 12, 15- 17  

Mục tử là hình ảnh của một vị vua biết quan tâm chăn dắt dân của mình. Tiên tri Ezekiel nói Thiên Chúa 

sẽ là vị mục tử chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Ngài sẽ kiểm soát đoàn chiên của Ngài; tìm đưa những 

con chiên bị lạc trở về. Ngài sẽ giải thoát chiên của Ngài và quy tụ chúng lại cho chúng ăn. Ngài sẽ băng 

bó những con chiên bị thương tích; chữa lành những con chiên ốm đau. Ngài chăm lo cho tất cả chiên 

yếu cũng như chiên khỏe mạnh béo tốt. Ngài dẫn dắt chúng trong sự công chính. 

Câu hỏi suy niệm: Bạn thuộc loại chiên nào trong đoàn chiên của Chúa? Khỏe mạnh hay yếu đau? Đi 

theo với đàn hay bị lạc lõng bơ vơ? Nghe theo tiếng mục tử hay nghe theo tiếng của người lạ? Bạn có 

trách nhiệm lãnh đạo nào không? Nếu có thì bạn đang thi hành vai trò lãnh đạo của mình như thế nào 

đối với những người bạn có trách nhiệm dẫn dắt?  

 

Bài Đọc 2: 1 Cor 15:20- 26, 28  

Đức Kitô được Thiên Chúa cho quyền thống trị trên mọi loài. Ngài là người đầu tiên sống lại từ cõi chết. 

Và do đó tất cả mọi người sẽ được tái sinh trong Ngài. Đây là một chân lý đã được Giáo Hội vững vàng 

công bố suốt hai ngàn năm nay. Ngài sẽ tiêu diệt mọi sự dữ, mọi quân thù và kẻ thù cuối cùng là sự chết 

cũng sẽ bị tiêu diệt. Đến ngày sau hết, sau khi đã chiến thắng mọi quân thù, Ngài sẽ dâng chiến thắng 

vinh quang lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, tin theo Chúa Kitô có nghĩa là chúng ta sẽ thuộc về phe chiến 

thắng.  

Câu hỏi suy niệm: Bạn cảm thấy làm người Kitô hữu thì được những vinh dự gì lúc này và trong tương 

lai? Người tái sinh trong Chúa Kitô là người như thế nào?  

 

Bài Phúc Âm : Matthêu 25:31- 46  

Chúa Kitô là Vua và Ngài sẽ xét xử dân tộc các nước trong ngày sau hết. Nguyên tắc xét xử là thái độ 

của mỗi người đối với người nghèo, người rách rưới, người đói khát, người bệnh tật và người bị giam 

cầm. Đoạn Tin Mừng này không chủ trương nói lên tinh thần công bình xã hội hay cứu trợ kinh tế, 

nhưng điểm chính là nói lên cho chúng ta biết nguyên tắc xử lý của Thiên Chúa để quyết định ai thuộc 

về Thiên Đàng và ai sẽ thuộc về địa ngục. Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết là những gì chúng ta 

làm cho những người bé nhỏ nhất là chúng ta làm cho chính Ngài.  

 

Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết Thiên Chúa là Mục Tử, là Vua, và là Thẩm 

Phán. Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời, Thiên Chúa là Mục Tử chăn dắt chúng ta. Ngài là Vua 
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lãnh đạo, chiến thắng Satan, giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích nô lệ tội lỗi và lo cho chúng ta. Sau 

cùng Ngài sẽ là Thẩm Phán xét xử chúng ta và mọi người thuộc mọi dân tộc. Bài Phúc Âm nói rất rõ 

nguyên tắc Chúa Kitô dùng để xét xử và quyết định cho ai được vào Thiên Đàng và ai phải đi xuống hỏa 

ngục. Người được vào Thiên Đàng là người có tấm lòng từ tâm biết để ý thăm viếng, thông cảm, chăm 

lo và giúp đỡ cho những ai có nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Những công việc từ thiện bác ái, những 

cử chỉ và hành động giúp đỡ cho những người anh chị em thiếu thốn chính là bảo chứng cho chúng ta 

biết mình có thuộc về Nước Thiên Chúa hay không.  

Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đâu.. . ? Cả những người lành đứng bên hữu cũng như những người bị 

loại đứng phía bên tả đều đã hỏi Đức Giêsu Kitô Vua cùng một câu hỏi như thế. Họ đã phục vụ Chúa 

Kitô hay không phục vụ Ngài mà không hay biết. Đức Ktiô đã cho họ biết rằng, những việc họ đã làm 

hay không làm cho những người gặp nỗi khốn khó là họ đã làm hay không làm cho chính Ngài. Ngài đã 

nhận những người nghèo, người yếu đau, người đói khát không cơm ăn không áo mặc, người bị giam 

cầm là chính Ngài. Chúa Kitô vẫn còn đang bước đi trên trái đất đội lốt những người nghèo, những con 

người thiếu thốn, đau khổ, bất hạnh, bị xã hội lên án bỏ tù, quên lãng và bỏ rơi. Chúng ta có nhận ra 

Ngài không?  

 

Những Kitô Thời Đại: Chính chúng ta là những người bé nhỏ mà Chúa Giêsu nhận là chính Ngài vì 

hằng ngày chúng ta cũng có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ, cảm thông của người khác. Những ân huệ 

chúng ta nhận được từ người khác thuộc về cả phương diện vật chất, tình cảm cũng như tinh thần. Nhu 

cầu của chúng ta có thể rất quan trọng hay không mấy quan trọng.  

Sự giúp đỡ của người khác dành cho chúng ta có nhiều loại như khi chúng ta cần phải hỏi đường đi 

trong thành phố; khi chúng ta cần một lời chỉ dẫn, một lời an ủi, một nụ cười hay một cái nhìn thông 

cảm của người khác. Khi chúng ta lỡ đường và ghé vào nhà một người quen và được họ tiếp đãi cho 

cơm ăn cho chỗ nghỉ đêm. Khi chúng ta không may bị hư xe giữa đường và được người khác dừng lại 

giúp đỡ. Khi chúng ta đang đứng trước quầy trả tiền mà bị thiếu một đồng hay một vài xu mà được 

người khác cho vay cho mượn. Khi chúng ta đang thất nghiệp mà được bạn bè giới thiệu việc làm.  

Chẳng kể sự giúp đỡ và nghĩa cử tử tế của người khác dành cho chúng ta nhỏ bé hay lớn lao, chúng ta 

luôn luôn cảm thấy vui sướng và biết ơn về lòng tốt và sự ân cần của họ dành cho chúng ta trong lúc 

thiếu thốn cùng quẫn. Lúc đó chính chúng ta là những Kitô nhỏ.  

Cũng có những lúc chính chúng ta lại là những người thi ân. Chắc chắn không nhiều thì ít chúng ta cũng 

đã và sẽ còn tiếp tục có những nghĩa cử nhân ái với người khác. Gởi đi một cánh thư chia buồn với tang 

quyến người quá cố, tới bệnh viện thăm người đau yếu hay đến nhà dưỡng lão an ủi người già yếu, 

khuyến khích một người bạn đang có tâm sự buồn nản, trao cho người hành khất một vài đồng hay mua 

cho họ một chiếc bánh, giúp đỡ người lâm nạn hay trong hoàn cảnh khó khăn. Dành thời giờ để tiếp một 

người cần đến chúng ta. Tất cả đều là những việc bác ái sẽ được Thiên Chúa nhìn nhận. 

Ở mọi thời đại, trong Giáo Hội Công Giáo, và trong các xứ đạo, việc săn sóc bệnh nhân, thăm nom 

người đau yếu, việc giúp đỡ những người nghèo, bênh vực cho những người bị áp bức, thăm hỏi những 

tù nhân vẫn luôn là những công tác mục vụ được ưu tiên để ý. Nhiều anh chị em chúng ta thường xuyên 

giúp đỡ người nghèo bên quê nhà. Và hiện nay hàng ngàn hàng triệu dollars đang được anh chị em 

chúng ta đóng góp để gởi về cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Chúng ta làm vì lòng nhân ái yêu 

thương, chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác. Người tin biết Chúa cũng làm và người không tin 

biết Chúa cũng làm. Tất cả đều được Chúa Kitô nhìn nhận là làm cho chính Ngài. 
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Tuy nhiên cũng có những lúc chúng ta thiếu thốn nhưng không được ai giúp đỡ; đau khổ mà không được 

ai an ủi; cô đơn mà không ai đoái hoài hỏi han; thất nghiệp mà chẳng ai thèm mướn.. . Và ngược lại 

cũng có những lần chính chúng ta vì ơ hờ hay bận rộn, vì lười biếng hay ích kỷ, chúng ta cũng đã quay 

đi trước những nhu cầu của người cần đến chúng ta. Hay khi một người nào đó trách mắng chúng ta là 

tại sao lại ích kỷ không chịu giúp đỡ họ thì chúng ta sẽ nói lại rằng, "Chẳng có luật nào bắt tôi phải cho 

anh hay phải giúp đỡ chị cả." Đúng thế! Chẳng có công an hay cảnh sát nào có quyền bắt chúng ta vì 

chúng ta đã không làm việc bác ái giúp đỡ người khác. Chẳng ai có quyền bắt lỗi chúng ta nếu chúng ta 

không giúp đỡ hay không làm việc từ thiện bác ái. Chỉ duy có Chúa Kitô mới có quyền trách và lên án 

chúng ta. Luật bác ái và thương yêu tha nhân là luật của Chính Chúa Kitô. Và Ngài dùng đó làm nguyên 

tắc để xét xử. Chỉ có Chúa Kitô mới làm chúng ta cảm thấy có lỗi khi nghe Ngài nói, "khi Ta đói ngươi 

đã không cho ăn; Ta khát các ngươi không cho uống. Ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, Ta mình 

trần, các ngươi không cho đồ mặc. Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"  

Kitô giáo nhấn mạnh đến tinh thần yêu thương và xây dựng kiến tạo một xã hội yêu thương. Chúa Kitô 

nhắc cho chúng ta biết rằng đến cuối đời chúng ta sẽ bị xét xử trên căn bản lòng bác ái và những nghĩa 

cử yêu thương chăm sóc ân cần chúng ta thực hiện đối với những người bé mọn có nhu cầu cần trong 

cuộc sống. Sự hiện diện của Chúa Kitô được chứng thực khi chúng ta biết đưa tay ra để cứu giúp và ân 

cần chăm sóc chia sẻ với những người anh chị em thiếu thốn. Chúa Kitô quả quyết là điều gì chúng ta 

làm cho những người anh chị em này là chúng ta làm cho chính Ngài.  

Câu hỏi suy niệm: Ai là những người bé mọn Chúa Giêsu nói đến? Khi nào chúng ta có lòng thương 

họ, và khi nào thì chúng ta không có lòng thương họ? Khi nào chính chúng ta lại là những người bé 

mọn? Có phải chờ tới khi nào có đủ thì chúng ta mới có thể chia sẻ với những người bé mọn hay không? 

Có cái gì và có bao nhiêu thì được coi là có đủ để chia sẻ?  

 

 Lm John Trần Khả  (trích từ Vietcatholic) 

 
 

 

 

HAÂN HOAN MÖØNG LEÃ THAÙNH SÖ THAÙNG 10&11 

 

    LỄ MẸ MÂN CÔI – 7/10/2011 

                                               Gia Đình:  -     Kansas City, MO 
- San Jose, CA 
- New York, NY 
- Oklahoma, OK 
- Springfield, MO 

    LỄ MẸ DÂNG MÌNH – 21/11/2011 
                                               Gia Đình:  -     Forth Worth, TX 

- Houston, TX 
- New Jersey, NJ 
- Pennsylvania, PA     

Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ yêu thương gìn giữ 

Quí Anh Chị trong trái tim Hiền Mẫu của Ngài. 
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VĂN PHÕNG ĐẶC TRÁCH 
 GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI 

1900 Grand Ave – Carthage, MO 64836 – phone 417-358-7787 / 8299 
  
  

THƯ KÊU GỌI CHUẨN BỊ CHO KHÓA TĨNH HUẤN 42HK 
  

HỌP MẶT CÁC MIỀN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI 
  

NNNgggàààyyy   222111   đđđếếếnnn   NNNgggàààyyy   222444   TTThhhááánnnggg   666   NNNăăămmm   222000111222   

      
  

Thân gởi đến toàn thể Quí Anh Chị trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại: 
  

Kính thưa Quí Anh Chị, những người con thơ bé của Mẹ Maria, trong suốt mấy tháng 
qua chúng ta đã có dịp dò ý việc tổ chức một cuộc họp mặt toàn miền của Gia Đình Tận Hiến 
Đồng Công tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Ý kiến này đã được Quí Anh Chị khắp nơi 
nhiệt liệt ủng hộ. Đây là một cuộc họp mặt chung đầu tiên kể từ khi Gia Đình Tận Hiến Đồng 
Công (GĐTHĐC) Hải Ngoại được thành lập 1992. 
  

Quí Anh Chị thân mến, 
  

Gần 20 năm qua, GĐTHĐC Hải Ngoại đã có tất cả 41 Khóa Tĩnh Huấn, mỗi năm có 2 
khóa: một bên Tỉnh Dòng Đồng Carthage, MO và một bên Riverside, CA. Do đó Quí Anh Chị 
bên phía Tây và Đông Hoa Kỳ chưa bao giờ có dịp gặp nhau. Ví như con một Mẹ mà chẳng 
biết mặt nhau. Đây không những là dịp gặp gỡ mà còn là dịp cho Quí Anh Chị bên phía Tây có 
dịp về Nhà Mẹ Tỉnh Dòng thăm viếng, tĩnh tâm, sinh hoạt với Quí Anh Chị bên phía Đông và 
Quí Anh Linh Mục Tu Sĩ tại Tỉnh Dòng nữa.  Có thể nói đây là dịp nhận họ… thiêng liêng 
chăng! 
  

Cuộc họp mặt này không chỉ đơn thuần là dịp gặp gỡ nhưng cũng là dịp chúng ta học 
hỏi, tĩnh tâm, vui vẻ bên nhau, cũng như bàn luận về sự tiến lùi của GĐTHĐ Hải Ngoại đồng 
thời phác họa những gì có thể làm để phát triển tinh thần và sinh hoạt của GĐTHĐC Hải 
Ngoại. Cuộc họp mặt toàn miền này có những trùng hợp khá đặc biệt đó là ngày khai mạc 
cũng là ngày giỗ 5 năm của Anh Cả, Đấng Sáng Lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.   
  

Trong những tháng tới đây, Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến Đồng Hải Ngoại sẽ gởi đến 
Quí Anh Chị những chi tiết cụ thể hơn về việc chuẩn bị cho cuộc Họp Mặt Toàn Miền lần đầu 
tiên này. 
  

Sơ khởi việc chuẩn bị là thành lập ban tổ chức, các tiểu ban và một qui chế cho ban tổ 
chức để ai nấy biết nhiệm vụ của mình làm gì. Trước hết chúng em lập Ban Cố Vấn gồm có: 

 
Anh Lm. Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC – Đặc Trách GĐTHĐCHN 
Anh Lm. Gioan Thành M. Trần Quốc Toản, CMC – Cố Vấn I Tỉnh Dòng 
Anh Lm. Lorensô M. Nguyễn Châu Hy, CMC – Cố Vấn IV Tỉnh Dòng 

  
Ban Cố Vấn sẽ bàn bạc để lập Ban Tổ Chức Trung Ương và 2 Ban Tổ Chức Miền (Tây 

và Đông). Ban Tổ Chức Trung Ương sẽ bàn với Ban Tổ Chức Miền để lập các tiểu ban cũng 
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như phác họa các chương trình cho Cuộc Họp Mặt Toàn Miền với sự chấp thuận của Ban Cố 
Vấn. 
  

Quí Anh Chị thân mến, 
  

Đó là vài phác họa sơ khởi chuẩn bị cho Cuộc Họp Mặt. Từ giờ cho đến ngày họp mặt, 
chúng em sẽ tiếp tục liên lạc với Quí Anh Chị để thông báo rõ ràng hơn. Xin tất cả Quí Anh 
Chị hướng lòng cũng như cầu nguyện đặc biệt để cho Cuộc Họp Mặt Toàn Miền GĐTHĐC 
Hải Ngoại tiên khởi này được diễn tiến tốt đẹp theo như ý Chúa và Mẹ. 
  

Thân mến trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria Đồng Công 
  

Văn Phòng GĐTHĐC 
  

Lm. Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC 
  

   Carthage, ngày 26 tháng 7 năm 2011      
    
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

Hôn Nhân Gia Đình: 

Mầu Nhiệm Cao Cả 

  

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II:  

Thư Gửi Các Gia Đình ngày 2/2 trong Năm 

Gia Đình 1994, đoạn 19 
 

Hướng về ngày mừng 30 năm Tông Huấn Cộng 

Đồng Gia Đình – Familiaris Consortio 

22/11/1981-2011 

 

hánh Phaolô sử dụng một cụm từ ngắn 

gọn để ám chỉ về đời sống gia đình: đó 

là một “mầu nhiệm cao cả” (Eph 5:32). 

Những gì ngài viết trong Bức Thư gửi 

cho Kitô hữu Êphêsô này về “mầu 

nhiệm cao cả”, mặc dù được sâu xa bắt 

nguồn từ Sách Khởi Nguyên cũng như từ toàn 

thể truyền thống Cựu Ước, song lại tiêu biểu 

cho một đường lối mới được thể hiện sau đó nơi 

Giáo Huấn của Giáo Hội.  

  

Giáo Hội tuyên xưng rằng Hôn Nhân, một Bí 

Tích của mối giao ước giữa người chồng và 

người vợ, là một “mầu nhiệm cao cả”, vì nó thể 

hiện tình yêu phu thê của Chúa Kitô đối với 

Giáo Hội. Thánh Phaolô viết: “Hỡi những người 

chồng, hãy yêu thương vợ của mình, như Chúa 

Kitô đã yêu thương Giáo Hội và hiến mình cho 

Giáo Hội, để Người thánh hóa Giáo Hội, thanh 

tẩy Giáo Hội bằng nước rửa của lời nói” (Eph 

5:25-26). Thánh Tông Đồ ở đây đang nói về 

Phép Rửa là những gì đã được ngài nói dài trong 

Bức Thư gửi cho Kitô hữu Rôma, bức thư ngài 

trình bày phép rửa này như là việc thông phần 

vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô để được chia sẻ 

T 
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với sự sống của Người )x Rm 6:3-4). Nơi Bí 

Tích này, người tín hữu được hạ sinh như là một 

con người mới, vì Phép Rửa có quyền năng 

thông ban sự sống mới, sự sống của chính Thiên 

Chúa. Mầu nhiệm của vị Thiên Chúa Làm 

Người, một cách nào đó, được thu gọn vào biến 

cố Phép Rửa. Như Thánh Irenaeus về sau nói, 

cùng với nhiều vị Giáo Phụ khác của Giáo Hội ở 

cả Đông phương lẫn Tây phương, là “Chúa 

Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, Con Thiên 

Chúa, đã trở nên con của loài người để loài 

người được trở nên con Thiên Chúa”.  

  

Như thế, vị Phu Quân cũng chính là Vị Thiên 

Chúa làm người. Trong Cựu Ước, Giavê xuất 

hiện như Vị Phu Quân của Yến Duyên là dân 

được tuyển chọn – một vị Phu Quân vừa luyến 

ái vừa nghiêm khắc, vừa ghen tương vừa trung 

tín. Những lúc phản bội, đào ngũ và thờ ngẫu 

tượng của Yến Duyên, những lúc được các vị 

Tiên Tri diễn tả bằng những từ ngữ mãnh liệt và 

khích động, cũng không bao giờ có thể làm tắt 

lịm tình yêu được Vị Thiên Chúa Hôn Phu “yêu 

thương đến cùng” (x Jn 13:1).  

  

Việc xác nhận và hoàn trọn mối liên hệ phu thê 

giữa Thiên Chúa và dân của Ngài được hiện 

thực nơi Chúa Kitô, trong Tân Ước. Chúa Kitô 

bảo đảm với chúng ta rằng Vị Hôn Phu này ở 

với chúng ta (x Mt 9:15). Người ở với tất cả 

chúng ta; Người ở với Giáo Hội. Giáo Hội trở 

thành một Hôn Thê, vị Hôn Thê của Chúa Kitô. 

Vị Hôn Thê được Bức Thư gửi Kitô hữu Êphêsô 

nói tới này hiện diện ở nơi mỗi một con người 

được rửa tội và như là một hôn thê trình diện 

trước Vị Hôn Phu của mình. “Chúa Kitô đã yêu 

thương Giáo Hội và đã hiến mình cho Giáo 

Hội…, để Người thấy được một Giáo Hội vinh 

quang, vô tì tích hay dấu vết hoặc bất cứ điều gì 

như thế, hầu Giáo Hội trở nên thánh hảo vẹn 

tuyền” (Eph 5:25-27). Tình yêu Vị Hôn Phu “đã 

yêu thương” Giáo Hội “cho đến cùng” tiếp tục 

canh tân tình trạng thánh đức của Giáo Hội nơi 

các vị thánh của Giáo Hội, cho dù Giáo Hội vẫn 

là Giáo Hội của thành phần tội nhân. Ngay cả 

thành phần tội nhân, “thành phần thu thuế và gái 

điếm”, cũng được kêu gọi nên thánh, như chính 

Chúa Kitô khẳng định trong Phúc Âm (x Mt 

21:31). Tất cả đều được kêu gọi để trở nên một 

Giáo Hội vinh quang, thánh hảo và vẹn tuyền. 

Chúa phán: “Hãy thánh hảo vì Ta thánh hảo” 

(Lev 11:44; x 1Pt 1:16).  

  

Đó là ý nghĩa sâu xa nhất của “mầu nhiệm cao 

cả” này, một ý nghĩa nội tại của tặng ân bí tích 

trong Giáo Hội, một ý nghĩa sâu xa nhất của 

Phép Rửa và Thánh Thể. Những bí tích này là 

hoa trái của tình yêu Vị Hôn Phu đã yêu thương 

chúng ta đến cùng, một tình yêu tiếp tục lan tỏa 

và ban phát để con người được thông dự vào sự 

sống siêu nhiên hơn nữa.  

Sau khi nói “hỡi những người chồng, hãy yêu 

thương vợ mình” (Eph 5:25), Thánh Phaolô còn 

nhấn mạnh thêm rằng: “Chồng phải yêu thương 

vợ thậm chí như chính thân thể mình. Ai yêu 

thương vợ là yêu thương bản thân mình. Vì 

không ai từng ghét xác thịt của mình cả, song 

nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Chúa Kitô đối 

với Giáo Hội, vì chúng ta là chi thể của thân 

mình Người” (Eph 5:28-30). Rồi Thánh Nhân 

thúc giục các đôi phối ngẫu bằng những lời lẽ 

như sau: “Hãy nhường nhịn nhau vì lòng tôn 

kính Chúa Kitô” (Eph 5:21).  

  

Thật sự đây là một thứ trình bày mới mẻ về sự 

thật bất biến liên quan tới đời sống hôn nhân gia 

đình theo chiều hướng của Tân Ước. Chúa Kitô 

đã mạc khải sự thật này trong Phúc Âm bằng 

việc Người hiện diện ở Cana xứ Galilêa, bằng 

hy tế Thập Giá và các Bí Tích của Giáo Hội 

Người. Nhờ thế, thành phần làm chồng làm vợ 

khám phá thấy nơi Chúa Kitô cái điểm tựa cho 

tình yêu phu thê của họ. Khi nói Chúa Kitô là Vị 

Hôn Phu của Giáo Hội, Thánh Phaolô sử dụng 

kiểu so sánh tình yêu phu thê là những gì đã 

được đề cập tới ở Sách Khởi Nguyên: “Người 

nam lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, 

và cả hai trở thành một xác thịt” (Gen 2:24). Đó 

là “mầu nhiệm cao cả” của một tình yêu hằng 

hữu đã từng hiện diện nơi việc tạo thành, được 

tỏ hiện nơi Đức Kitô và được ký thác cho Giáo 

Hội. Thánh Phaolô lập lại rằng: “Mầu nhiệm 

này là một mầu nhiệm sâu xa, tôi đang muốn 

nói đến Chúa Kitô và Giáo Hội” (Eph 5:32). Bởi 

thế, Giáo Hội không thể nào được hiểu như là 

Nhiệm Thể của Chúa Kitô, như là dấu hiệu của 

việc con người Giao Ước với Thiên Chúa trong 

Chúa Kitô, hay như bí tích cứu độ phổ quát, trừ 
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khi chúng ta nhớ rằng “mầu nhiệm cao cả” này 

có liên quan tới việc tạo dựng nên con người có 

nam có nữ, cũng như tới ơn gọi của cả hai trong 

việc yêu thương phu thê, trong vai trò làm cha 

và vai trò làm mẹ. “Mầu nhiệm cao cả” này, đó 

là Giáo Hội và nhân loại trong Chúa Kitô, 

không hiện hữu một cách tách biệt đối với “mầu 

nhiệm cao cả” được thể hiện nơi “một xác thịt” 

(x Gen 2:24; Eph 5:31-32), tức là nơi thực tại 

của đời sống hôn nhân gia đình.  

  

Chính gia đình là mầu nhiệm cao cả của Thiên 

Chúa. Là “giáo hội tại gia”, gia đình là hôn thê 

của Chúa Kitô. Giáo Hội hoàn vũ, và hết mọi 

Giáo Hội riêng trong Giáo Hội hoàn vũ, được tỏ 

hiện một cách trực tiếp nhất như là hôn thê của 

Chúa Kitô nơi “giáo hội tại gia” cũng như nơi 

cảm nghiệm yêu thương của giáo hội tại gia 

này: cảm nghiệm của tình yêu phu thê, tình yêu 

cha mẹ, tình yêu huynh đệ, tình yêu của một 

cộng đồng bao gồm những con người và các thế 

hệ. Chúng ta có thể nghĩ rằng tình yêu của con 

người thiếu được hay chăng Vị Hôn Phu này và 

tình yêu mà Người đã yêu thương chúng ta 

trước cho đến cùng? Chỉ khi nào những người 

làm chồng và làm vợ tham phần vào tình yêu ấy 

cũng như vào “mầu nhiệm cao cả” ấy, họ mới 

có thể yêu thương “đến cùng” mà thôi. Trừ khi 

họ thông dự vào tình yêu ấy, bằng không họ sẽ 

không biết yêu thương “cho đến cùng” là gì, và 

chẳng biết quan trọng là chừng nào những đòi 

hỏi của tình yêu này. Và như thế thì rất ư là 

nguy hiểm đối với họ.  

  

Giáo huấn của Bức Thư gửi Kitô hữu Êphêsô 

khiến chúng ta lấy làm bỡ ngỡ lạ lùng trước tính 

cách sâu xa của nó cũng như trước thẩm quyền 

giảng dạy về đạo lý của nó. Nói đến hôn nhân, 

và gián tiếp đến gia đình, như là một “mầu 

nhiệm cao cả” liên quan tới Chúa Kitô và Giáo 

Hội, Thánh Phaolô đã tái khẳng định những gì 

ngài đã nói trước đó với thành phần làm chồng 

rằng: “Mỗi người trong anh em hãy yêu thương 

vợ mình như chính mình”. Ngài nói tiếp: “Và 

người vợ hãy tôn kính chồng của mình” (Eph 

5:33). Tôn kính, vị người vợ yêu thương và biết 

rằng mình đã được yêu thương. Chính vì tình 

yêu thương này mà vợ chồng mới trở nên tặng 

ân cho nhau. Yêu thương bao gồm việc nhận 

biết phẩm vị riêng tư của người khác, và tính 

cách chuyên nhất đặc thù của mình hay của vợ. 

Thật vậy, mỗi một con người phối ngẫu, là con 

người, theo ý muốn của Thiên Chúa, trong tất cả 

mọi tạo sinh trên trái đất này, sống cho mình. 

Tuy nhiên, mỗi người trong họ, bằng tác hành ý 

thức và hữu trách, tự hiến bản thân mình cho 

nhau và cho con cái được Chúa ban. Vấn đề ở 

đây là Thánh Phaolô tiếp tục những lời huấn dụ 

của ngài bằng cách làm âm vang điều răn thứ tư: 

“Hỡi con cái, hãy vâng lời cha mẹ của mình 

trong Chúa, vì đó là điều chân thực. „Hãy tôn 

kính cha mẹ‟ (đây là giới răn thứ nhất được kèm 

theo lời hứa là), „để các người sống an lành và 

để các người sống lâu dài trên trái đất này‟. Hỡi 

những người làm cha, đừng quở trách con cái 

mình khiến chúng tức giận, nhưng hãy dạy bảo 

chúng theo kỷ cương và lời Chúa dẫn dắt” (Eph 

6:1-4). Vậy Thánh Tông Đồ thấy nơi giới răn 

thứ bốn này việc hoàn toàn dấn thân của niềm 

tương kính giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và 

con cái, và ngài nhận thấy nơi mối tương kính 

này cái nguyên tắc bền vững của gia đình.  

Cái tổng luận to tát vĩ đại của Thánh Phaolô liên 

quan tới “mầu nhiệm cao cả” này, ở một nghĩa 

nào đó, hiện lên như là một thứ summa hay tổng 

lược giáo huấn về Thiên Chúa và loài người, 

một mầu nhiệm cao cả được Chúa Kitô hoàn 

trọn. Tiếc thay, tư tưởng Tây phương, theo đà 

phát triển của chủ nghĩa duy lý tân tiến, dần dần 

đã xa vời với giáo huấn ấy. Nhà triết gia nêu lên 

nguyên tắc “Cogito, ergo sum – tôi nghĩ tưởng 

nên tôi hiện hữu” cũng cống hiến cho quan niệm 

tân tiến về con người tính cách lưỡng diện đặc 

thù chuyên biệt của nó. Nó là một mẫu thức duy 

lý trong việc gây ra nơi con người cái hoàn toàn 

tương phản giữa tinh thần và thân xác, giữa thân 

xác và tinh thần. Thế nhưng, con người là một 

ngôi vị duy nhất với cả thân xác và tinh thần của 

họ. Thân xác không bao giờ được được biến 

thành thuần chất thể: nó là một thân thể được 

tinh thần hóa, như tinh thần của con người thật 

là gắn bó với thân xác mà họ có thể được diễn tả 

như là một tinh thần nhập thể. Nguồn kiến thức 

dồi dào nhất về thân thể là Lời hóa thành nhục 

thể. Chúa Kitô đã tỏ cho con người biết được 

bản thân họ. Ở một nghĩa nào đó, câu phát biểu 

này của Công Đồng Chung Vaticanô II là câu 
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trả lời đã được Giáo Hội mong đợi từ lâu để 

cống hiến cho chủ nghĩa duy lý tân tiến vậy.  

  

Câu trả lời này có một tầm vóc rất quan trọng để 

hiểu biết gia đình, nhất là trước bối cảnh của 

nền văn minh ngày nay, một nền văn minh, như 

đã nói, dường như ở rất nhiều trường hợp đã 

buông xuôi nỗ lực trở thành một “nền văn minh 

yêu thương”. Thời đại tân tiến này đã đạt được 

nhiều tiến bộ trong việc hiểu biết cả thế giới vật 

chất lẫn tâm lý con người, thế nhưng, đối với 

chiều kích sâu xa nhất, chiều kích siêu hình học 

của mình thì con người đương thời vẫn còn là 

một hữu thể vô tri về bản thân mình rất nhiều. 

Bởi thế, gia đình vẫn còn là một thực tại mù mờ 

vô thức. Kết quả của tình trạng ly gián khỏi 

“mầu nhiệm cao cả” được Thánh Tông Đồ nói 

tới là thế.  

  

Việc tách lìa tinh thần và thân xác nơi con người 

đã dẫn đến một khuynh hướng càng ngày càng 

gia tăng trong việc coi thân thể của con người, 

không theo những thể loại đặc biệt giống như 

Thiên Chúa của nó, mà là dựa trên căn bản nó 

giống với tất cả những thân thể khác có mặt 

trong thế giới thiên nhiên này, những thân xác 

được con người sử dụng như loại vật thể nguyên 

chất trong việc cố gắng sản xuất ra các thứ vật 

dụng để hưởng dùng. Thế nhưng ai cũng có thể 

nhận ra ngay những hiểm nguy khổng lồ là 

chứng nào đang thập thò ở đằng sau việc áp 

dụng cái qui tắc ấy cho con người. Khi thân thể 

của con người, được coi như tách biệt khỏi tinh 

thần và tâm tưởng, bị sử dụng như một vật thể 

nguyên chất giống như thân thể của các con thú 

vật – và điều này thực sự đang xẩy ra nơi việc 

thí nghiệm các phôi thai và bào thai chẳng hạn – 

chúng ta sẽ không thể nào tránh được tình trạng 

tiến đến chỗ bị thảm bại một cách kinh hoàng về 

đạo lý.  

  

Trong cùng một quan điểm về nhân loại học 

tương tự, gia đình của nhân loại đang phải đối 

diện với cái thách đố của một chủ nghĩa nhị 

nguyên mới, một chủ nghĩa mà thân thể và tinh 

thần trở thành hoàn toàn đối nghịch nhau; thân 

xác không lãnh nhận sự sống từ tinh thần, và 

tinh thần không cống hiến sự sống cho thân xác. 

Bởi thế mà con người đang không còn sống như 

là một ngôi vị và là một chủ thể. Bất kể bất cứ ý 

hướng nào hay những lời công bố nào nghịch lại 

chăng nữa, con người cũng đang trở thành thuần 

vật thể. Thứ văn hóa tân nhị nguyên thuyết này 

đã dẫn đến chỗ, chẳng hạn, coi tính dục của con 

người như là một lãnh vực để mạo dụng và khai 

thác hơn là theo chiều hướng của cái ngỡ ngàng 

ban đầu khiến Adong ngay từ khởi nguyên của 

cuộc tạo dựng đã kêu lên trước Evà rằng: “Cuối 

cùng thì đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi 

thịt tôi” (Gen 2:23). Nỗi ngỡ ngàng tương tự ấy 

đã được âm vang nơi những lời của Bài Ca 

Solomon: “Em đã chiếm đoạt trái tim anh rồi, 

hỡi em ơi, hôn thê ơi, em đã chiếm đoạt trái tim 

anh bằng ánh mắt của em” (Song 4:9). Một số 

những tư tưởng tân tiến đã trở nên xa cách biết 

bao đối với kiến thức sâu xa về nam tính và nữ 

tính ở trong Mạc Khải Thần Linh! Mạc Khải 

dẫn chúng ta đến chỗ nhận thức nơi tính dục của 

con người một kho tàng cân xứng với con 

người, thành phần tìm thấy thực sự viên trọn nơi 

gia đình, cũng là thành phần có thể tỏ hiện ơn 

gọi sâu xa của mình nơi việc giữ mình đồng 

trinh cũng như cuộc sống độc thân vì Vương 

Quốc của Thiên Chúa.  

  

Chủ nghĩa duy lý tân tiến không chấp nhận mầu 

nhiệm. Nó không chấp nhận mầu nhiệm về con 

người có nam có nữ, hay nó cũng không muốn 

công nhận rằng sự thật trọn vẹn về con người đã 

được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt là 

nó không chấp nhận “mầu nhiệm cao cả” được 

công bố trong Bức Thư gửi Kitô hữu Êphêsô, 

song hoàn toàn chống lại mầu nhiệm cao cả này. 

Nó có thể nhìn nhận một cách rõ ràng, liên quan 

tới loại thần thánh mơ hồ, sự có thể hay thậm 

chí nhu cầu cần phải có một Hữu Thể tối cao 

hay thần linh, nhưng nó mạnh mẽ loại trừ ý 

tưởng về một vị Thiên Chúa làm người để cứu 

độ con người. Đối với duy lý thuyết, không thể 

nào tưởng tượng nổi Thiên Chúa lại cần phải là 

Đấng Cứu Chuộc, Ngài lại càng không phải là 

“Vị Hôn Phu”, là nguồn mạch nguyên thủy và 

đặc thù của tình yêu con người giữa các cặp phu 

thê. Duy lý thuyết cống hiến một cách nhìn hoàn 

toàn khác hẳn trong việc nhìn ngắm việc tạo 

thành cũng như ý nghĩa của việc con người hiện 

hữu. Thế nhưng, một khi con người bắt đầu 

không còn nhìn thấy một vị Thiên Chúa yêu 



 10 

thương mình nữa, một vị Thiên Chúa kêu gọi 

con người nơi Đức Kitô để sống trong Ngài và 

sống với Ngài, và một khi gia đình không còn 

khả năng để tham dự vào “mầu nhiệm cao cả”, 

thì nó còn lại những gì nếu không phải chỉ còn 

duy chiều kích tạm thời của cuộc sống hay sao? 

Cuộc sống trần gian không còn là gì khác ngoài 

một chuỗi tranh đấu để hiện hữu, một cuộc kiếm 

tìm chiếm đoạt vô vọng, và là một cuộc chiếm 

đoạt tiền tài trước hết mọi sự.  

  

Những căn gốc sâu xa của “mầu nhiệm cao cả”, 

một bí tích của yêu thương và sự sống được mở 

màn ở Cuộc Tạo Dựng và Cứu Chuộc, và là một 

bí tích có Chúa Kitô là Vị Hôn Phu như một bảo 

đảm tối hậu của mình, đã bị mất đi theo cách  

nhìn tân tiến về sự vật. “Mầu nhiệm cao cả” 

đang bị đe dọa nơi chúng ta và chung quanh 

chúng ta. Chớ gì việc Giáo Hội cử hành Năm 

Gia Đình này là một cơ hội hiệu nghiệm cho 

những cặp vợ chồng tái nhận thức mầu nhiệm 

ấy và tái quyết tâm sống mầu nhiệm ấy một 

cách mạnh mẽ, can đảm và nhiệt tình.  

  

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/

letters/documents/hf_jp-

ii_let_02021994_families_en.html) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

 

KHÓA TĨNH HUẤN 40HK 

Đây là lần đầu tiên em tham dự đợt Tĩnh 

Huấn của GĐTHĐC vì năm đầu em đi vacation 

thăm ông anh ở Oregon. Năm thứ hai thì mắc kẹt 

ở Sacramento không tham dự tĩnh huấn với các 

anh chị GĐTHĐC tại California. Số người năm 

nay tham dự ngày Tĩnh Huấn GĐTHĐC vượt qua 

con số 200 người, lúc lên danh sách là 251 người, 

kể cả các em thiếu nhi đi theo cha mẹ, nhưng đến 

ngày thì gần 30 người bận đột xuất không đi 

được. Và con số những anh chị tham dự lần đầu 

tiên và sẽ tận hiến đợt này là 59 người, gồm 8 anh 

và 51 chị, một con số kỷ lục. Cần phải nói thêm 

là ở Mỹ một năm có hai đợt tĩnh huấn, một ở tại 

nhà Chi Dòng tại Missouri vào tháng 6 và một 

đợt tại California vào tháng 7. 
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Nhóm Múa Từ GĐ Arlington 

Để tham dự những ngày Tĩnh Huấn này, 

các anh chị đã phải bỏ công ăn việc làm, lặn lội từ 

khắp các thành phố và tiểu bang thuộc miền 

Trung Tây và Bắc nước Mỹ như Denver, Boston, 

New York, Nebreska, Texas, Oklahoma, 

Kansas… để về đây. Nhiều anh chịphải đi máy 

bay, đa số thuê xe đi chung với nhau, các anh chị 

ở Houston đi xe phải mất tới 10 đến 11 tiếng lái 

xe, các anh chị ở Port Arthur cũng vậy. Còn 

nhóm ở Arlington đông nhất gồm 58 anh chị thì 

cũng phải lái xe mất 7 tiếng. Như thế mới biết  

“đường xa thì mặc đường xa, tình yêu của anh 

chị còn xa hơn đường.” 

 

Anh Chức với Cây Sax 

 

Năm nay phải gần 30 anh chị đến sớm, 

mới trưa thứ tư là các anh chị đã có mặt nên sau 

khi ăn uống, đã làm một chuyến thăm Joplin, nơi 

vừa  bị cơn lốcxoáy hồi tháng năm để tận mắt 

chứng kiến sức mạnh và sự tàn phá của thiên 

nhiên.  

 

Bé Kim Ngân độc tấu: Cầu Cho Cha Mẹ 

Những ngày Tĩnh Huấn năm nay có 

những điều mới, thứ nhất là vì có một số em thiếu 

nhi đi theo cha mẹ nên có cha Thắng, một cha 

mới toanh và là Mỹ con sẽ có chương trình nói 

chuyện với các em trong lúc cha mẹ các em tĩnh 

tâm và thầy Thứ phụ trách sinh hoạt với các em. 

 

Các Chị Từ Port Arthur: Cô Gái Việt 

Nhà nguyện chỉ đủ chỗ cho các linh mục 

và các anh chị tận hiến, còn các thầy thì xin mời 

lên gác đàn. Nhà cơm thì còn đông hơn ngày 

Thánh Mẫu nữa vì ăn cùng một lúc nên các thầy, 

các cha cứ ăn tráng miệng trước, chờ bớt người 

rồi mới đi lấy thức ăn để khỏi phải chờ đợi. 
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Cảnh Hội Trường Tối Văn Nghệ Họp Mặt GĐ 

Rồi tối thứ Sáu có chương trình văn nghệ 

rất hoành tráng do băng nhạc CMC và cây 

saxophone của anh Chức đã đem lại cho mọi 

người những giây phút thư giãn. Khi mở màn, 

MC cũng nói đây là chương trình thử nghiệm nếu 

thành công thì sẽ tiếp tục vào các năm tới, lúc 

đầu, ban tổ chức sợ không có tiết mục nhưng đến 

chiều thứ Sáu thì sợ không đủ giờ vì có quá nhiều 

tiết mục đăng ký. Bởi vì xem như gia đình nên 

cha Giám Tỉnh cũng lên hát mấy câu khiến bà 

con lên tinh thần và vỗ tay quá chừng. 

 

Vui Vẻ Thưởng Thức 

Các tiết mục tự biên tự diễn của các anh 

chị rất phong phú từ đơn ca, tốp ca, kịch, múa, từ 

ngâm thơ cho đến hò dô ta đã mang lại những 

tràng cười thật thoải mái. Bên trong Hội trường 

nhà Ba Lầu diễn Văn Nghệ còn bên ngoài thì 

trang bị đầy đủ các loại nước giải khát, chè, 

snack, cam…. Một chị phát biểu: Các thầy, các 

cha tiếp chúng con như thế này chắc chúng con 

lên ký quá. 

 

59 Anh Chị Tận Hiến Cho Mẹ 

Vì biết nhà Dòng ít người nên các anh chị 

cũng rất tế nhị, mỗi ngày đều cắt một số người 

xuống phụ bếp cả sáng lẫn chiều, cùng giúp thu 

dọn sau mỗi bữa cơm nên các thầy, các cha cũng 

đỡ vì đa số anh em đang đi hè nên chỉ còn có loe 

ngoe mấy mạng, chỉ đổ rác cũng đủ mệt. Rồi có 

chị Nh. ở Houston đem đồ lên nấu chè cho cả nhà 

thưởng thức, mỗi bữa một loại chè, chè ngon 

lắm…. trên cả tuyệt vời. 

 

Gia Đình Minnesota: Hò Dzô Ta 

Các anh chị đến nhà Dòng khiến cho bầu 

khí nhà Dòng hình như nóng lên, nóng vì ở nhà 

cơm máy lạnh không đủ lạnh, nóng vì tình yêu 

Chúa Mẹ được các cha giảng phòng hun đốt lên, 

nóng vì cái nắng mùa hè thật chói chang, nóng vì 
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các thầy, các cha cho ăn ngon quá… ”nóng 

nhưng mà ngon, ngon nhưng mà nóng”. 

 

Ký Tên vào Bản Kinh Tận Hiến 

Các anh chị đến cũng làm cho nhà Dòng 

vui lên như nhà có con nít, như ngày tết, như dịp 

giỗ chạp vì có gần 20 mạng con nít chạy lăng 

quăng khắp nhà, vì đã gần 1 năm rồi mới có dịp 

về nhà Mẹ, mới có dịp gặp gỡ, thăm hỏi cha xứ 

cũ, bạn bè, bà con…. Cao điểm của ngày tĩnh 

huấn chính là ngày Chúa Nhật, ngày các anh chị 

tận hiến cho Trái Tim Mẹ. Thánh lễ thật trang 

trọng, có mấy phần xem ra hơi lạ đối với em vì đã 

lâu lắm rồi em không được tham dự nghi thứcTận 

Hiến. Đó là phần các anh chị lên bàn thờ ký tên 

và để bản tận hiến trên bàn thờ như các tu sĩ khấn 

trọn và phần cha chủ tế đọc công thức và đeo huy 

hiệu ĐC cho người tận hiến. 

 

Vì có tới 59 anh chị nên riêng phần Tận Hiến đã 

mất 30 phút rồi, bù lại cha Giám Tỉnh đã giảng 

một bài thật hay về ý nghĩa và tương quan giữa 

tấm Bánh Thánh và Huy Hiệu Gia Đình Tận 

Hiến, cha cũng làm cho mọi người cười thật to 

khi cha kể thời này không biết phải ăn gì?: ăn 

thịt, ăn cá, ăn rau… ăn gì cũng bị nhiễm độc 

cả…. chỉ có ăn hối lộ là không sao! Năm nay 

xong lễ, cha Ch. mời tất cả các cha đồng tế ra 

chụp hình chung với các anh chị GĐTHĐC. Mẹ 

cũng chiều con cái Mẹ hết lòng vì trời mây đen 

nghịt mà không mưa, cho tới khi các con cái vừa 

chụp hình chung xong thì mới mưanên năm nay 

không ai còn nán lại ở ngoài để chụp hình như 

các năm trước nữa. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, 

cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay. Bữa 

trưa hôm nay dù là tiệc mừng các anh chị mới 

Tận Hiến, có bánh cake trình bày rất mỹ thuật và 

cả rượu sâm banh nữa nhưng nhiều anh chị lo 

chuẩn bị đồ đạc đưa ra xe, đi về nên bữa ăn hôm 

nay giống như bữa Vượt Qua, ăn vội vã để lên 

đường vì đường về còn xa .. như các anh chị ở 

Houston hay ở Port Arthur, Denver, về tới nhà 

chắc cũng phải 2,3 giờ sáng… 

 

Ngoài phần cám ơn của đại diện các anh 

chị  GĐTHĐC, còn có một em thiếu nhi đại diện 

nói lời cám ơn cha Giám Tỉnh và thầy Th. đã cho 

em những ngày sống thật vui vẻ, em hứa sẽ rủ 

nhiều bạn bè để năm tới đi tham dự ngày Tĩnh 

Huấn cùng với cha mẹ . Ước gì mầm mống của 

ơn kêu gọi được gieo mầm từ đây và xin ân sủng 

của Chúa và Mẹ củng cố và làm cho nẩy sinh 

nhiều ơn gọi cho Giáo hội. 
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(Bài tường thuật này do Anh Linh Mục  Cái Thiên 

Minh, CMC từ Nhà Mẹ Việt Nam - Tường trình từ 

Carthage, MO  27-6-2011) 

Số sau em sẽ đăng bản tường trình và hình ảnh 

Khóa Tĩnh Huấn 41HK tại Riverside, CA.  Cám 

ơn Anh Bảo đã gởi đến VP GĐTHĐC CD hình 

của khóa này.  

 

* * * * * * * * * * * 

 

GIA  ĐÌNH OKLAHOMA, OK 

NGŨ LONG CÔNG CHÚA  

“Trời Oklahoma nóng thật nhiều và trên 

không có những đám mây  trắng bàn bạc, tôi lái 

xe đi đến địa điểm sinh hoạt, con đường nầy tôi 

đã đi lại nhiều lần, nhưng lần nầy tôi cảm thấy lạ 

và nôn nóng làm sao , để gặp lại những người 

thân thương đã gặp nhiều lần, nhưng cũng cảm 

thấy hồi hộp ….vì hôm nay tôi là cô dâu mới  đi 

về nhà chồng  …..”. Đó là tâm sự của một chị vừa 

tận hiến cho Mẹ Maria nơi Dòng Mẹ và đi tham 

dự buổi sinh hoạt tháng 7/2011  (qua  ý và lối  

hành văn trong bài văn xuôi  Tôi đi học  của 

Thanh Tịnh  mà  tôi đã học cách nay hơn 45 năm 

từ những ngày còn cắp sách đến trường trung học 

thuở nào ).  Mẹ Maria đã chọn 5 Chị nên tạo thật  

nhiều  thuận lợi  để đi tĩnh huấn và tận hiến: như   

thời gian  đến sức  khoẻ dồi dào và nhất là thu 

xếp được mọi việc trong gia đình đến công ăn 

việc làm, được biết có chị đã sinh hoạt và tim 

hiểu hơn 2 năm qua nhưng giờ chót lại không đi 

tận hiến được, nên trong khóa 40 vừa qua mọi 

khó khăn đều được khắc phục. 5 chị tận hiến cho 

Mẹ đó là các Chị: Phạm thị Hoa, Phạm thị  Tươi, 

Pham thị Mai, Phạm thị Hằng, và Lê khoan Bình 

mà  các AC đã dặt cho một tên thật kêu  là  

“NGŨ LONG CÔNG CHÚA  OKC”  đi tận hiến 

(không có đấng nam nhi nào cả. Thôi thì âm thịnh 

dương suy cho năm nay hy vọng sang năm 2012 

sẽ có TỨ QUÝ  (4 Anh sẽ tận hiến)  bù  lại  cho  

năm nay vậy. 

Địa điểm sinh hoạt rất mới với  các  AC vì 

AC TÂN –CHÁNH  trước đây là  cư dân 

Oklahoma  do sinh kế  di chuyển đến Dallas cùng 

Tận Hiến và sinh hoạt GĐTHĐC vùng Arlington. 

Nay trở lại OKC, vùng đất lành chim đậu dành 

cho những AC lớn tuổi nghỉ hưu, bỏ quên thế sự 

và những ganh đua  để sống gần Chúa và Mẹ hơn 

. Đặc biệt từ những ngày đầu  AC TÂN–CHÁNH  

đã tìm ngay đến GĐTHĐC OKC để tham gia sinh 

hoạt. 

Mở đầu phiên họp Anh Trưởng Chức thay 

mặt tất cả  AC chào đón  các chị tận hiến  khoá  

40, những nàng dâu trình diện với  các “ AC bên  

chồng”, một  trang pháo tay thật dòn thay cho 

tiếng pháo mừng ngày vu quy và cũng là ngày 

GĐTHĐC OKC có thêm 5 thành viên mới để làm 

sáng danh Chúa Mẹ và bước đi theo linh đạo tận 

hiến  Đồng Công mà chính mình đã chọn. 

Chủ đề  của  buổi sinh hoạt tháng 7  là  đề 

tài  “Đức tin là gì “ và “Phúc cho những ai không 

thấy mà tin” đã được Anh Trưởng Chức tóm tắt  

và trình bày vì các  anh nhận phụ trách đề tài  giờ 

chót  “vắng mặt  đột xuất”.  Với hơn 20 phút qua 

những dẩn chứng về tình yêu của Chúa đã dành 

cho chúng ta qua hy sinh trên thập  giá  và  những 

dẩn chứng qua các Thánh Nhân với đức tin mãnh 

liệt vào Thiên Chúa  Anh Trưởng Chức đã hâm 

nóng đức tin của các AC. 

Tiếp theo trong  tâm tình  tận hiến và sống 

3 ngày nơi nhà Mẹ  đã tác động như thế nào với 

chính mình Chị Lê khoan Bình đã phát biểu : 
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 “Khi được đề cử thay mặt các Chị mới 

Tận Hiến lên chia sẻ tâm tình, thú thật lúc đó em 

rất lo lắng , không biết mình phải nói gì, tuy em 

đã tham gia sinh hoạt các hội đoàn, thích đi nghe 

tĩnh tâm, nhưng chưa bao giờ em lên chia sẽ về 

tâm tình của mình, nên cũng hơi hồi họp. 

Trong thời gian tham gia khóa tỉnh huấn 

40 tại nhà Mẹ, qua 3 ngày học hỏi, sinh hoạt và 

nhất là được Quý Cha tận tình giảng dạy , hướng 

dẩn “ Sự Mầu Nhiệm , Sự gần gủi và Thân thiết 

của Ba Ngôi Thiên Chúa, qua đó em có cảm nghĩ 

Chúa rất gần, chứ không xa xôi, vô hình như 

mình nghĩ và nhất là ngày đầu tiên khi Anh Châu  

nói ở đây chúng ta không phân biệt giai cấp, tuổi 

tác, chúng ta đều là anh em một nhà với khẩu 

hiệu  “ Khó với mình , Dễ với người” đã để lại 

cho em một ấn tượng thân thiết gần gũi với mọi 

người, như chính mình được về nhà Cha Mẹ mình 

vậy . 

 Từ đó tâm hồn em cảm thấy thanh thản, 

bình an vô cùng, quên hết cả mọi việc làm thường 

nhật  đi làm vật lộn với cuộc sống và chính mình 

cảm nhận được lòng tin vào Thiên Chúa được 

nâng cao, sẵn sàng phó thác mọi việc trong tay 

Chúa Mẹ. Kể từ đó em thấy mình rất hăng say, 

tham gia ca hát trong ca đoàn, hát ngợi khen 

Chúa Mẹ qua những câu ca  tuy đơn sơ nhưng nói 

lên  tâm tình luôn hiến dâng cho Mẹ trong mọi 

hoàn cảnh. 

Tiếp theo Chị Phạm thị Hằng đã nói lên 

tâm tình của mình sau 3 ngày tĩnh huấn:  “Thật là 

một khoảng thời gian mà em đã mong đợi hơn 2 

năm qua, nay Mẹ Maria đã cho nhiều cơ hội 

thuận tiện để đi tĩnh huấn và tận hiến, nhất là 

những ngày sống nơi Nhà Mẹ được bồi dưỡng 

những món ăn tinh thần và vật chất qua các đề tài  

mà  Quý Cha đã dành cho chúng em”. 

Sau phần kinh nguyện là những tràng kinh 

đặc biệt cầu cho  linh hồn Anh Cả Đaminh Maria 

Trần-Đình-Thủ nhân ngày giỗ  cùng  cầu nguyện 

cho sức khỏe của các AC trong GĐTHĐC OKC  

và Hải Ngoại đang gặp khó khăn . 

Phần mừng Thành hôn tháng 7 và tháng 8 

của các AC: AC Tân- Chánh 30 năm, AC Phúc-

Hậu 57 năm, AC Hoá-Thuỳ Anh 16 năm, AC 

Thạch-Kim Thy 12 năm,  AC  Dũng-Tiến 35 

năm, và AC Lực-Vân 30 năm.  

Đặt biệc cho ngày đón mừng Ngũ Long 

Công Chúa các Chị đã tay trong tay cắt bánh 

mừng ngày Tận Hiến và  sẽ mang đến mời từng 

AC như món quà ra mắt các “ AC  nhà chồng “. 

Riêng để mừng  30 năm ngày thành hôn  AC  

Tân-Chánh “ cây liền cành” nắm tay nhau cắt 

chiếc bánh thành hôn để nhớ lại ngày đầu tiên thề 

nguyện sống bên nhau . 

Buổi sinh hoạt tiếp theo là tiệc mừng với 

những món ăn thịnh soạn như ngày cưới do AC 

Tân-Chánh khoản đãi, chương trình sau đó kéo 

dài với phần văn nghệ bỏ túi mừng ngày tận hiến 

của 5 Chị. Riêng tháng 8 vì các AC  đi tham dự 

Ngày Thánh Mẫu nên không có sinh hoạt, nhưng 

sẽ thông báo  đến các AC đến  tham dự  buổi  đọc 

kinh cầu nguyện  tại nhà AC Tân-Chánh. 

 

GIA ĐÌNH  SPRINGFIELD, MO 

Theo đơn thỉnh nguyện, kể từ năm 2011 

GĐTHĐC vùng Springfield, Missouri chúng em 

được Cha Tôma Aquinô Nguyễn Huy Châu, 

CMC, Đặc trách GĐTHĐC /HK chấp thuận cho 

vùng chúng em nhận Đức Mẹ với tước hiệu  “ 

MẸ MÂN CÔI “ (lễ kính ngày 07 tháng 10 ) làm 

Quan Thầy  thay vì tước hiệu “MẸ VÔ NHIỄM “ 

(lễ kính ngày 08/ 12) như từ trước tới nay. 
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Năm nay là lần đầu tiên chúng em mừng 

lễ Mẹ Quan Thầy với tước hiệu Mẹ Mân Côi. Để 

thuận tiện, chúng em đồng ý nhất chí tổ chức lễ 

mừng vào Chúa Nhật, ngày 09/10/2011 lúc 5giờ 

chiều tại nhà anh trưởng vùng. 

 

Rất tiếc năm nay lần đầu tiên mừng lễ Mẹ 

Mân Côi  Quan Thầy, chúng em thiếu vắng  2 

chị: Chị Maria Vũ thị Loan đã cùng  gia đình  di 

chuyển về sinh sống  tại Arlington, Texas và Chị 

Anna M. Lê Ngọc Phụng, vì tình con hiếu thảo, 

phải vắng mặt để săn sóc phụng dưỡng thân mẫu 

già yếu đã ngoài 90 tuổi tại tiểu bang Florida. Với 

mục đích giúp chúng em chuẩn bị dọn tâm hồn 

sốt sáng mừng lễ Mẹ Mân Côi  Quan Thầy, 15 

chúng em đã đến đông đủ  lúc 4giờ để Cha Đặc 

trách GĐTHĐC /HK  hướng dẫn  chúng em hồi 

tâm và lãnh nhận Bí tích Hoà giải (nếu ai muốn). 

Và trước giờ hồi tâm chúng em đã nhắc nhở nhau  

trong giờ hồi tâm cũng như trong Thánh lễ , nhớ 

cầu nguyện cho hai Chị  Loan và Phụng vì hoàn 

cảnh  không thể cùng chúng em mừng lễ Mẹ 

Quan Thầy hôm nay được. Chúng em cũng cầu  

nguyện đặc biệt cho AC Giuse  M.Trần Ngọc Hồ 

& Maria Nguyễn thị Nhịn có kỷ niệm Thành hôn 

50 năm vào ngày 29/10 này và AC Lucien M. 

Bạch Minh Ngọc & Anna M.Nguyễn thị Thu 

Minh có kỷ niệm Thành hôn 30 năm vào ngày  

08/10 vừa qua .  

Theo như chương trình, đúng 5giờ chiều 

tất cả chúng em sốt sáng Tận hiến lại cho Trái 

Tim Mẹ qua kinh Tận hiến và bài ca Tận  hiến .   

Và tiếp theo làThánh Lễ mừng kính Mẹ 

Mân  Côi  do Cha Giám Tỉnh Louis M. Vũ Minh 

Nhiên, CMC chủ tế và Cha Tôma Aquinô 

Nguyễn Huy Châu, CMC, Đặc trách 

GĐTHĐC/HK, Cha Isôdôrô M. Đinh Thành Bắc, 

CMC, Cụu Quản nhiệm CĐCG/ VN  Springfield, 

MO và Cha Giacôbê Đỗ Long Vân, CMC, Phó xứ 

Nhà thờ Chính toà St. Agnes kiêm  Quản nhiệm 

CĐCG/VN Spingfield, MO cùng đồng tế.  

Công bố Lời Chúa và giảng thuyết do Cha 

Đặc trách GĐTHĐC/ HK. Qua ý nghĩa Lời Chúa 

trong CN 28 TN năm A về dụ  ngôn: Nuớc Trời 

giống như vua kia dọn tiệc cưới cho hoàng tử . 

Vua sai đầy tớ đi  gọi mọi người được mời đến dự 

tiệc, nhưng tất cả đều lấy mọi lý do để từ chối. 

Mọi người làm theo ý mình, không ai làm theo ý 

Vua . Từ dụ ngôn đó, Cha Đặc trách đã khéo léo 

hướng dẫn chúng em hiểu biết: dù bất cứ sống 

trong bậc sống nào, Giáo sĩ, Tu sĩ hay bậc gia 

đình, chúng ta cũng phải biết vâng phục Bề trên, 

vâng theo ý Chúa. Muốn được như vậy, trước hết 

phải từ bỏ mình, mà từ bỏ mình  là điều  rất khó; 

nhưng không bỏ mình thì không thể thăng tiến 

trên đường trọn lành thánh thiện được. Cha Đặc 

trách khuyên chúng em: Hôm nay chúng ta mừng 

kính Mẹ Mân Côi , chúng ta hãy noi gương Mẹ , 

hãy học cùng Mẹ từ bỏ mình hằng ngày để sống 

theo Thánh Ý Chúa qua  ý Bề trên . 

Và phần Thánh ca do chúng em tự đảm 

trách. 

 

Cuối Thánh Lễ , anh trưởng vùng  đại 

diện cho tất cả chúng em  bày tỏ lòng  cảm mến 
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và biết ơn Cha Giám Tỉnh và các Cha đã luôn 

luôn dành cho vùng Springfield nhỏ bé chúng em 

một tình yêu thương thắm thiết cha con.  Đặc biệt 

cám ơn Cha Giám Tỉnh và các Cha đã đến dâng 

Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi Quan Thầy 

vùng chúng em. Đó là niềm vinh hạnh và là niềm 

vui lớn lao cho vùng Springfield chúng em . 

Đồng thời anh trưởng vùng thay mặt cho chúng 

em kính mời Cha Giám Tỉnh và các Cha, sau 

Thánh Lễ, xin vui lòng ở lại chung vui  với chúng 

em dự tiệc kính mừng Mẹ Mân Côi  Quan Thầy 

vùng Springfield chúng em. 

Và bài thánh ca “ Dâng Lên Mẹ “đã kết 

thúc Thánh Lễ  lúc 6giờ l5 . 

Tiếp theo là tiệc mừng Mẹ Mân Côi gồm 

những món ăn do chính những bàn  tay khéo léo 

của từng phụ nữ chúng em  tự biến chế tự nấu 

nướng  góp thành bữa tiệc. Và xuyên suốt trong 

bữa tiệc , bầu  không khí luôn luôn vui vẻ phấn 

khởi  và cởi mở  hồn nhiên trong tình yêu thương 

của các con cùng một Mẹ Đồng Công. Với tinh 

thần vui vẻ phấn khởi , tất cả chúng em  cùng hát 

chúc mừng Cha Giám Tỉnh và các Cha một bài 

hát “ Ai Bảo Đi Tu Là Khổ “ theo điệu nhân gian 

rất bình dân. Văn nghệ nhân gian được tiếp nối 

với  tiết mục hết sức bình dân “ Kìa con bướm 

vàng” và  được Cha Tân Quản nhiệm phụ họa 

bằng vũ điệu như “Con cò cò bay lả lả bay la” 

làm mọi người không ai nín cười được. 

Nhưng trăng tròn lại khuyết . Tiệc vui nào 

lại không  có lúc tàn. Đã 8giờ tối rồi và  tiệc 

mừng Lễ Mẹ Quan Thầy của vùng chúng em 

cũng đến lúc kết thúc để chúng em tiễn chào Cha 

Giám Tỉnh và các Cha ra về. Ước mong tái ngộ 

năm tới.  

Nguyện xin Chúa, Mẹ và Cha Thánh 

Giuse luôn đồng hành với Cha Giám Tỉnh và các 

Cha trong từng giây phút và khắp mọi nơi. Chúng 

con cảm tạ ơn Chúa, Mẹ đã ban cho chúng con 

mừng lễ Mẹ được mọi sự tốt đẹp vui vẻ và bằng 

an.  

 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX 

Hôm nay, 25 tháng 9,  GDTHĐC vùng 

Houston họp tại nhà AC Nhương và Hồng. Có 

khoảng  70 AC tham dự và đặc biệt có sự hiện 

diện của Anh Linh Mục Philipphe Lâm Bá Trọng. 

Anh đã dâng thánh lễ  nhân ngày lễ Mẹ Sầu Bi 

quan thầy dòng  và cùng cầu nguyện cho cụ bà 

Má của Anh Nhường lễ giỗ hai năm. Sau khi Anh 

Định xướng kinh khai mạc, Anh Triệu đã chúc 

mừng thành hôn của AC Vinh  Dũng, AC Cửu 

Sương và AC Dũng Sâm.  

Anh Triệu xin những ai nhận báo thánh 

gia  đóng hai mươi dollars cho chị Hồng. Tháng 

tới ngày 16 -11-2011 họp  tại nhà AC Huy Lan 

lúc 10:30 am. Lễ quan thầy vùng Houston sẽ họp 

tại nhà A Định ngày 20 tháng 11. 

 

Trong bài giảng, Anh Lm linh hướng Lâm 

Bá Trọng đã nói: Trong cuộc sống chúng ta sẽ 

gặp nhiều hoàn cảnh; nhưng trước tiên chúng ta 

phải lo nước thiên đàng trước tiên, phải cộng tác 

với Chúa  và ăn năn trở về và cầu nguyện  liên lỉ 

nhờ Mẹ phù giúp để chúng ta chiếm được nước 

trời. Bài phúc âm hôm nay nói về hai người con 

trai: Người thứ nhất chối không đi làm vườn nho 

cho Chúa nhưng anh ta lại đi làm.  Người thứ hai 

nói đi làm nhưng rồi lại không đi . Chúng ta hãy 

băt chước người con thứ nhất  vì anh đã biết ăn 

năn  và trở về làm việc cho Chúa . 

        Sau thánh lễ các AC chụp hình kỷ 

niệm và được AC chủ nhà mời ăn trưa . Chúng 

em xin cám ơn AC Nhường rất nhiều.                 
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GIA ĐÌNH  LINCOLN, NE 

Ngày Thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2011, vào 

lúc 8:30 tối, GĐTH Đồng Công Lincoln, 

Nebraska đã có buổi Sinh Hoạt Hàng Tháng tại 

Phòng Họp của HĐGX Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ. 

Thành phần tham dự gồm có: Cha Xứ 

Hilariô Maria Nguyễn Hải Khánh, Thày Xứ 

Patriciô Maria Trần thế Mạc và hầu hết các Anh 

Chị trong GĐTH Đồng Công Lincoln, Nebraska, 

chỉ trừ một vài  người vì việc riêng nên vắng mặt. 

Mở đầu, Anh Trưởng Hào nêu lên: Ý chỉ 

Chung cầu cho các Thày Cô, các Em học sinh vào 

năm học mới được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, 

hăng say trong việc dạy dỗ và học tập, luôn là 

những chứng nhân của Thiên Chúa trong gia 

đình, trường học cũng như ngoài xã hội. Ý chỉ 

riêng cầu cho tất cả các  Anh Chị trong GĐTH 

Đồng Công ở Việt Nam và Hải Ngoại,cách riêng 

là cầu nguyện cho  Anh Phêrô Maria Trần Quang 

Như, thành viên của GĐTH/ĐC Lincoln, NE vừa 

qua đời trong tháng qua . 

Rồi mọi người hát Kinh Chúa Thánh thần, 

đọc kinh Tin, Cậy, Mến, dâng lên Mẹ Đồng Công 

12 Kinh Kính Mừng trước khi  anh Thư Ký đọc 

một đoạn Phúc Âm theo Thánh Luca (12/1-12): 

Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả của người 

Pharisiêu,dạy bảo mọi người đừng sợ hãi khi làm 

chứng cho Thiên Chúa, và đừng quên rằng tội nói 

phạm đến Chúa Thánh thần sẽ chẳng đươc tha. 

Tiếp theo, Cha Xứ Khánh cho ý kiến: 

Chính ra chúng ta phải làm Tuần Bảy để cầu 

nguyện đón Lễ Quan Thày của Dòng, Lễ Mẹ Đau 

Thương (15/9), nên mọi người hãy dọn mình cho 

sốt sắng,Thứ Năm này là chính lễ, ai có thể đi dự 

Lễ được thì nên đi, Thánh Lễ mừng kính Mẹ Sầu 

Bi sẽ được  cử hành vào 7 giờ tối . 

 Các Anh Chị quyết đinh, khi đi dự lễ Mẹ 

Đau Thương vào chiều Thứ Năm 15/9, sẽ đeo 

Huy Hiệu và ngồi lên những hàng ghế đầu trong 

Thánh Đường để chứng tỏ mình là những con cái 

của Mẹ Đồng Công. 

Trong phần Sinh Hoạt Gia Đình Xứ, Anh 

Trưởng báo cáo những hoạt động của Gia Đình: 

Mừng Lễ Mẹ Lên Trời, Quan Thày của 

GĐTH/ĐC Lincoln, NE vào ngày Chủ Nhật 

14/8/11 vừa qua; thăm viếng và cầu nguyện cho 

Anh Phêrô Maria Như khi anh còn nằm trên 

giường bệnh cũng như khi Chúa đã gọi Anh về; 

rồi Anh Trưởng kêu gọi các Anh Chị bàn về 

những việc phải làm khi có chuyện vui buồn của 

mỗi thành viên trong Gia Đình, để tạo thành tiền 

lệ cho những lần về sau. 

Anh Bạch có ý kiến về vấn đề này như 

sau: Khi có một thành viên  trong GĐTH lập gia 

đình, thì sẽ có một món quà nhỏ để tặng, cũng 

vậy, khi có một thành viên qua đời, thì phải xin lễ 

và đọc kinh cầu nguyện cho thành viên đó. Còn 

đối với tứ thân phụ mẫu hay vợ chồng con cái của 

thành viên thì chỉ đọc kinh thôi chứ không xin lễ . 

Theo ý muốn của Chị Như, ngày mai, Chủ 

Nhật 11/9 , vào lúc 5:00 chiều, trong buổi đọc 

kinh chung của Hội Đạo Binh Xanh và GĐTH để 

cầu nguyện cho Anh Phêrô Maria Như tại tư gia, 

sẽ có phần đọc riêng theo nghi thức của Gia Đình 

Tận Hiến. 

Theo lời mời của chị Maria  Hằng, kỳ 

Sinh Hoạt GĐTH vào tháng tới sẽ được họp tại 

nhà của chị, vào lúc 4 giờ chiều ngày 9 tháng 10, 

nhân dịp anh chị làm phép nhà. 

Thày Patriciô Mạc nói lên cảm nhận của 

mình khi về giúp Xứ Khiết Tâm Mẹ: tôn chỉ của 

Dòng Đồng Công là : “ Không để được phục vụ 

nhưng để phục vụ “ ( Mt 20,28 ), và Thày đã thấy 

tinh thần của giáo dân giáo xứ Khiết Tâm Mẹ 

phục vụ cho Nhà Chúa, từ những cụ già 7,8 chục 

tuổi dến những em thiếu nhi hăng say hoạt động 

trong mọi công việc ở thánh đường, nhà bếp, hội 

trường, lớp học, sân cỏ, đền Mẹ, parking lot v.v.. 

từ 4,5 giờ sáng đến 11,12 giờ đêm từ ngày Thứ 

Năm cho đến Chủ Nhật hằng tuần, và mới rồi đã 

tổ chức thành công Hội Chợ Việt Linh của giáo 
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xứ, như Cha Khánh đã nói, tinh thần đoàn kết 

thương yêu này dù có bạc triệu cũng không mua 

được, đó là cái  LỜI LÃI lớn nhất mà giáo xứ 

Khiết Tâm Mẹ có được . 

Cha xứ Khánh nhắn nhủ, các  anh chị đã 

tận hiến cho Mẹ, đã nhận Mẹ Đồng Công làm Mẹ 

của mình, đã có mối liên hệ với Dòng Đồng 

Công,vậy các anh chị hãy  làm gương cho người 

khác, đi đầu trong việc tông đồ và truyền giáo, để 

khi nhìn vào những hoạt động của các anh chị, 

mọi người đều biết các anh chị là những người 

thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. 

Kết thúc buổi Sinh Hoạt,các anh chị đứng 

lên đọc Kinh Tận Hiến + 3 lần tác động Mến 

Yêu, Kinh Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó 

khăn, Kinh vực sâu, hát bài Xin Vâng, kinh Trông 

Cậy rồi chia tay nhau vào lúc 9 giờ 20 pm cùng 

ngày . 

Thư Ký GĐTH Đồng Công Lincoln, NE 

 

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TX 

Mừng quan thày của Dòng Đồng Công (lễ 

Đức Mẹ Sầu Bi), năm nay, gia đình tận hiến đồng 

công thuộc Giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt 

Nam(Arlington, Texas); được vinh dự tổ chức, 

vào 6 giờ chiều ngày Chúa Nhật 11 tháng 9 năm 

2011. Chúng em đã rất hân hạnh đón tiếp Cha 

Phó Bề trên Tỉnh Dòng, Cha Chánh xứ Đức Mẹ 

Fatima, Cha Phó xứ Kitô Vua, Cha Chánh xứ 

CTTDVN, Cha Phó xứ CTTDVN; các Thầy Sáu 

Hoàng Thi, Nguyễn Thông Ban, Nguyễn Tâm 

Năng; các anh chị  đại diện gia đình THDC Fort 

Worth (Texas). 

Thánh lễ đồng tế có quý Cha: Cha 

Nguyễn Đức Thuần, chánh xứ; Cha Nguyễn Tuấn 

Nhã, phó xứ; Cha Ngô Hoàng Khôi, Cha Lê Tiến 

Hóa (đại diện Cha Phạm Hữu Độ, chánh xứ Kitô 

Vua) và hai thầy phó tế Hoàng Thi, Nguyễn 

Thông Ban. 

 

Trong bài giảng, Cha Phó Bề trên Trần 

Quốc Toản nêu lên ý nghĩa của Lễ Đức Mẹ Đồng 

Công. Cha đưa thí dụ : giống như anh chị em 

trong gia đình tận hiến đồng công, là những bậc 

làm cha làm mẹ; các anh chị luôn chia xẻ niềm 

vui, nỗi buồn của con cái mình. Đức Mẹ cũng 

vậy,nhưng còn hơn thế nữa, vì Chúa Giêsu là con 

một Thiên Chúa. Chính vì vậy, Đức Mẹ đã chấp 

nhận những đau thương khi đồng hành cùng 

Chúa, trong cuộc tử nạn của Ngài. Vì thế, chúng 

ta thường suy gẫm Bảy sự Đức Mẹ. Tuy nhiên, 

Đức Mẹ không chỉ có nỗi buồn, không chỉ có sầu 

bi khi đồng công cứu chuộc cùng Chúa Giêsu. 

Chúa đã ban cho Đức Mẹ những niềm vui, những 

vinh quang; vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.  Những 

niềm vui, những vinh quang ấy là : lúc Đức Mẹ 

đáp lời "xin vâng" khi thiên thần truyền tin, khi 

Đức Mẹ sinh con trong hang đá, khi ba vua đến  

thờ lạy Chúa Hài đồng, khi đồng hành cùng Chúa 

trong 33 năm giảng đạo, khi Chúa sống lại, khi 

Chúa lên trời, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống 

yên ủi Mẹ và các Thánh tông đồ; và cuối cùng, 

phần thưởng lớn lao mà Chúa sẵn dành cho Đức 

Mẹ là Mẹ được hồn xác lên trời, hưởng vinh 

quang trên nước Thiên Đàng cùng Thiên Chúa. 
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Trong tâm tình kính yêu, cảm mến; ca 

đoàn gia đình tận hiến đồng công  đã dâng lên 

Thiên Chúa những ca khúc du dương trầm bổng, 

với sự hướng dẫn của anh Thức; giúp cộng đoàn 

thêm lòng sốt sắng trong thánh lễ. Bài đọc do chị 

Nga (Arlington), và phần lời nguyện do Chị Thục 

(Fort Worth) phụ trách. Trong tiếng nhạc, lời ca; 

các anh chị Chỉnh, Loan, Bắc, Nga đã tiến dâng lễ 

vật lên bàn thờ. 

Sau thánh lễ, tất cả quý cha, quý thầy, 

cùng các anh chị chụp hình lưu niệm; và sang hội 

trường liên hoan. Anh trưởng Vũ Kỳ phát biểu, 

cám ơn, giới thiệu quan khách. Tiếp theo, Cha 

Phó bề trên Trần Quốc Toản làm phép của ăn, 

khai mạc cho phần ẩm thực. Chương trình văn 

nghệ vô cùng sinh động, với sự đóng góp nhiệt 

tình của rất nhiều anh chị em, và các cháu bé : 

gồm đơn ca, tam ca, hợp ca,  múa, vọng cổ và 

hoạt cảnh...  Phần MC do chị Hiên đảm nhận. Ra 

về, lòng trí hân hoan, tâm tình vui vẻ. Chúng em 

vẫn còn bịn rịn, hàn huyên tâm sự mãi rồi mới 

chia tay. 

 

GĐTĐC GX CTTĐVN Arlington, Texas 

 

GIA ĐÌNH SANJOSE, CA 

Cứ mỗi hàng năm, buổi họp tháng tám của 

chúng em là đã bắt đầu thảo luận đưa ra "Kế 

Hoạch" tổ chức mừng lễ QUAN THÀY làm sao 

cho được chu đáo tốt đẹp hơn! 

Thánh bổn mạng của GĐTHĐC San Jose, 

CA chúng em là Đức Mẹ Sầu Bi; lễ kính Đức Mẹ 

Sầu Bi chính thức đúng vào ngày thứ năm 15/9, 

nhưng vì một số anh chị bận đi làm nên chúng em 

phải rời vào thứ bảy 17/9. 

Lễ bổn mạng năm nay chúng em đã mời 

được anh tân Giám Tỉnh đến tham dự, khi hay tin 

này gia đình San Jose rất vui, vì chúng em sẽ 

được gặp lại anh cựu Đặc Trách GĐTHĐC hải 

ngoại thủa nào! 

Khách xa hàng năm chúng em thường chỉ 

mời là quí anh chị gia đình Sacramento, nhưng 

năm nay đặc biệt hơn, chúng em đã gởi thiệp mời 

lên mạng mời tất cả qúy anh chị khắp vùng Hoa 

Kỳ, anh chị nào đang còn nghỉ hè ở vùng Thung 

Lũng Hoa Vàng San Jose CA hãy đến tham dự lễ 

quan thày của GĐTHĐC San Jose chúng em cho 

vui, sự có mặt của qúy anh chị ở xa đến làm cho 

chúng em thêm phấn khởi. 

Gia đình San Jose tháng 7 vừa qua đã dẫn 

nhau đi tham dự khoá Tĩnh Huấn 41HK ở 

Riverside CA, chúng em mướn riêng một chiếc 

xe bus chở 41 người gồm cả 16 anh chị mới đi tận 

hiến cho Mẹ Đòng Công, cứ nhìn vào chiếc xe 

bus với những  hình ảnh độc đáo dán chung 

quanh xe của gia đình San Jose chạy trên xa lộ, ai 

nhìn thấy cũnng tưởng rằng xe bus đang quảng 

cáo cho một phim mới đang chiếu.. 

Đầu tháng tám vừa rồi, chị cựu xã trưởng 

xã San Jose Ngô kim Cúc của chúng em đã đem 

đi „Nạp Mạng” cho Mẹ Đồng Công một phái 

đoàn 34 anh chị nhân NTM thứ 34 vừa qua, nghe 

chị kể năm ngoái 2010, chị đã dẫn 51 anh chị 

tham dự NTM thứ 33, ngồi gần hết 1/4 chiếc 

airbus A320. Khi đến phi trườn Kansas MO chị 

lại phải mướn riêng một chiếc xe bus chở 51 anh 

chị đến tỉnh dòng, chị Cúc kể tiếp "nhìn phái đoàn 
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hành bước lên xe bus trông như đoàn người tỵ 

nạn VN vừa đến Mỹ từ Thailand", chị vừa cuời 

vừa nói tiếp "nhưng đây là tỵ nạn hạng sang-

Deluxe vì các anh chị mặc toàn quần áo mới đẹp 

để đi dự Đaị Hội Thánh Mẫu trông rất đẹp". 

 

Còn anh cựu trưởng ấp, ấp San Jose, Anh 

Vũ cũng dẫn 6 anh chị trong đó có em đi tham dự 

NTM mới vất vả. Đến phi trường Denver cả lượt 

đi lẫn về đều phài nằm ngủ ở phi trường hơn 3 

tiếng đồng hồ vì máy bay chậm trễ. Cảm ơn anh 

chị Hà Thành (GĐTHĐC Wichita KS) đã phải 

thức đến 2giờ 45 sáng thay vì 11: 30pm để đón 6 

anh em tỵ nạn. 

      Cảm ơn quí Anh Dòng Đồng Công 

năm nào cũng dành riêng cho chúng em 

GĐTHĐC một Thánh Lễ. Năm nay anh tân Đặc 

Trách mời hai anh Trưởng Miền Đông Tây lên 

bắt tay nhau để NỐI VÒNG TÂY LỚN ĐÔNG 

TÂY sửa soạn cho năm 2012. 

 

Nguyện xin Đấng bảo trợ gia đình San 

Jose chúng con, gíup chúng con luôn luôn trung 

thành với giới răn của Chúa, luôn gắn bó với 

nhau để thể hiện Đức Tin và Hiệp Nhất với tỉnh 

dòng để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Xin 

Thiên Chúa chúc lành cho GĐTHĐC San Jose 

mỗi ngày thêm phát triển để xây đựng xứ đạo 

cũng như cộng đồng chúng con thêm tốt đẹp. 

 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS 

Chúa Nhật ngày 9 Tháng 10 năm 2011, 

ACE GĐTHĐC Vùng Wichita đến tập trung tại 

nhà AC Lê Văn Thành (Phó Trưởng Vùng) đê   dự 

Sinh Hoạt Tháng 10/2011. 

Thật không may, trên đường đến dự buổi 

sinh họat, AC Đỗ Đình Rư – Trần Phượng Hoàng 

đã nhận được hung tín: cậu ruột của Chị Hoàng từ 

VN qua thăm, không may đã đột ngột từ trần tại 

Wichita do bị heart attack, hưởng thọ 70 tuổi. AC 

Rư – Hoàng chỉ kịp đến báo tin rồi từ biệt ra về 

để lo chuyện hậu sự cho cậu.  

Toàn thể Wichita xin chia buồn cùng AC 

Rư – Hoàng cùng thân quyến.  Xin mọi người cầu 

nguyện cho Linh hồn Đa Minh Nguyễn Văn 

Quyền mau được về hưởng nhan thánh Chúa.  

Như vậy, thành phần tham dự buổi SH 

tháng 10 gồm: AC Thành – Hà, AC Thanh – Ngọ, 

Chị Sáng, AC Bảo – Hương. Riêng AC Đoàn – 

Đào đang trong tình trạng bệnh nặng, không thể 

tham dự được; AC đang rất cần đến lời cầu 

nguyện của mọi người đề thêm sức chịu đựng và 

niềm tín thác nơi Chúa Quan Phòng và Mẹ Đồng 

Công. 

Do vắng AC Rư – Hoàng và do 1 số anh 

chị đang bận tham dự 1 khoá tĩnh tâm nên buổi 

sinh hoạt tháng này chỉ làm vắn tắt, thực hiện 

phần kinh nguyện, lần hạt 5 chục, với trọng tâm 

cầu nguyện cho LH Đa Minh vừa được Chúa gọi 

về. 

Trong những ngày 10 và 11 tháng 

10/2011, ACE GĐTHĐC Wichita đã đến viếng 

xác và đọc kinh cho LH Đa Minh tại nhà quàn. 

Thứ Tư ngày 12/10/2011, ACE đã tham dự Thánh 

Lễ An Táng cho Cụ tại Thánh Đường St 
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Anthony, Wichit, KS. Xác Cụ Đa Minh sau đó đã 

được hoả thiêu để tiện chuyển về VN. 

Một lần nữa, ACE GĐTHĐC Wichita xin 

thành kính phân ưu cùng AC Đỗ Đình Rư – Trần 

Phượng Hoàng và tang quyến. Nguyện xin Chúa 

mau chóng cho LH Đa Minh mau chóng được về 

hưởng Nhan Thánh của Ngài. 

 

GIA ĐÌNH AMARILLO, TX 

Trong tháng 9 vừa qua, nhân dịp đi công 

tác mục vụ tại Amarillo, TX, Anh Đặc Trách Huy 

Châu đã đến thăm và sinh hoạt với một số Quí 

Anh Chị tại tư gia của Anh Trưởng Mạnh, cũng là 

chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tại đây. 

Ngoài một số Quí Anh Chị trong GĐTHĐC, Anh 

Mạnh cũng đã mới một số Quí Anh Chị trẻ “cảm 

tình viên” đến tham dự để Quí Anh Chị tìm hiểu 

về GĐTHĐC và có thể tham gia sau này. Nhân 

dịp Lễ Sinh Nhật Mẹ, Quan Thầy của GĐTHĐC 

Amarillo, TX Anh Mạnh cũng đã mời Anh Châu 

đến dâng Thánh Lễ tại tư gia để mừng kính Mẹ 

sau đó là bữa cơm thân mật mật gia đình.  Hy 

vọng GĐTHĐC tại Amarillo, TX ngày càng lớn 

mạnh. 

 

GIA ĐÌNH KANSAS CITY, MO 

Ngày 8 Tháng 11 vừa qua, Gia Đình 

Kansas City đã tổ chức buổi họp mặt và Thánh Lễ 

mừng Lễ Mẹ Mân Côi là quan thầy của GĐ KC 

tại tư gia của Anh Chị Phạm Đình Tấn và Phạm 

Thị Vui. Nhân dịp này Anh Đặc Trách cũng đã 

làm phép nhà cho Anh Chị. Đặc biệt hôm nay có 

nghi thức trao huy hiệu cho Anh Chị Long Huệ là 

thành viên của GĐTHĐC đã lâu. Sau Thánh Lễ 

mọi người ra ngoài chụp hình lưu niệm và sau đó 

là bữa cơm thân mật nhân dịp tân gia và họp mặt. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Kinh Mừng sinh Nhật Đức Mẹ Maria  
Chúng con tại thế tưng bừng  

Cùng nhau ca hát vang lừng bốn phương  
Tạ ơn Thiên Chúa tình thương  

Chọn người trinh Nữ ngát hương ngàn đời  
Thiên chúc làm mẹ cao vời  

Ngày sinh của Mẹ,nên lời ngợi ca  
Tình thương Thiên Chúa bao la  

Tự do chọn Chúa,hương ca cuộc đời  
Nhiệm mầu Ý Chúa nên lời  

Ngôi hai xuống thế vào đời cứu dân  
Nhớ lời của mẹ Xin vâng  

Loài người lại được Phụ thân tìm về  
Trần gian nhiều nổi đam mê  

Chúng con lạc bước tứ bề cô đơn  
Tình thương của Mẹ van lơn  

Cho đoàn con Mẹ keo sơn tình trời  
Mẹ.người Trinh Nữ tuyệt vời  

Ngấm nhìn Đức Mẹ cho đời an vui  
Ân trong tình Chúa ngọt bùi  

Quyết ôm lấy Chúa không lùi buông tha  
Bao lần Mẹ đã hiện ra  

khắp nơi còn đó cho ta ngậm ngùi  
Đừng ham cuộc sống đậm mùi  

Tránh xa tội lổi mua vui chống tàn  
Xin nghe lời Mẹ bão ban  

không còn sống kiếp khô khan bạc tình  
Thành tâm thinh lặng cầu kinh  

Tay cầm Tràng hạtđượm tình con thơ  
Màn đêm buông xuống còn mơ  

Giê-su chí Thanh hò lờ thương con  
Tình con dưng Chúa sắt son  

Ngày về bên Chúa Mẹ con sum vầy  
   

Phêrô- Maria  Hoàng  
 

       



GOD IS LOVE   – GOD IS  LOVE – GOD IS LOVE –GOD IS  LOVE – GOD IS LOVE – GOD IS  LOVE-  GOD IS LOVE –GOD IS  LOVE  

 

CHIA BUỒN 

Văn Phòng GĐTHĐC nhận được ai tín 

Anh Phêrô Maria Trần Quang Như 

Thành Viên GĐĐC Lincoln, NE 

Về bên Mẹ ngày 14 tháng 8 năm 2011 - thọ 77 tuổi 

Toàn thể GĐTHĐC HN chia buồn cùng tang quyến   

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Anh Phêrô về Thiên Đàng 

 

Văn Phòng GĐTHĐC Cũng Được Tin 

 

Phu Quân của chị Phạm T. Ngát, San Jose, CA 
Là Anh Giuse Đinh Trác 

Qua đời 9/8 tại San Jose, CA 
 

Thân Mẫu chị Nguyễn Thị Đức, Orange, CA 
Là cụ Anna Nguyễn Thị Vấn 

Qua Đời 18/8 tại VN, thọ 92 tuổi 
 

Thân Mẩu chị Ngô Thị Tuất, Los, CA 
Trưởng vùng Los Angeles 
Là cụ Maria Vũ Thị Duyên 
Qua đời 26/9, thọ 89 tuổi 

  
Chú ruột của Anh Chị Rư-Hoàng, Wichita, KS 

Là cụ Đaminh Nguyễn Văn Quyền 
Đột ngột qua đời 9/10 tại US 

đang trong thời gian từ VN sang thăm Hoa Kỳ 
Hường thọ 70 tuổi 

 
 

Nguyện xin vì công nghiệp cứu chuộc của 

Chúa Giêsu và lời cầu của Mẹ Đồng Công, 

Xin cho các linh hồn trên được sớm hưởng 

Nhan Thánh Chúa muôn đời Amen  

 

 

  

           “BF” Là Gì Vậy! 

 
Một cậu bé nói với một cô bé: 

- Tớ là "BF" của cậu! 

Cô bé hỏi: 

- "BF" là gì? 

Cậu bé cười hì hì trả lời: 

- Nghĩa là "best friend" đấy. 

 

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô 

gái: 

- Anh là "BF" của em! 

Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng 

hỏi: 

- "BF" là gì hả anh? 

Chàng trai trả lời: 

- Là "boy friend" đấy! 

 

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những 

đứa con thật xinh xắn,  

người chồng lại cười và nói với vợ rằng: 

- Anh là "BF" của em! 

Người vợ dịu dàng hỏi chồng: 

- "BF" là gì hả anh? 

Anh chồng nhìn đàn con xinh xắn và hạnh 

phúc trả lời: 

- Là "baby‟s father". 

 

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng 

hôn trước hiên nhà,  

ông lão lại nói với vợ: 

- Bà nó à! Tôi là "BF" của bà đấy! 

Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt: 

- "BF" là gì hả ông? 

Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 

một cách thật thần bí: 

- Là "BE FOREVER" 

 

XIN CHÚC MỪNG QUÍ ANH CHỊ 

CÓ KỶ NIỆM THÀNH HÔN TRONG 

THÁNG NÀY. XIN THIÊN CHÚA VÀ 

MẸ MARIA CHÚC LÀNH CHO ANH 

CHỊ VÀ GIỮ GÌN ANH CHỊ HẠNH 

PHÚC MÃI MÃI TRONG TÌNH 

THƯƠNG CỦA CÁC NGÀI   



 

 Baøi Thô Tieãn Meï  
 

 

TẠ - TỪ 
 

      Hôm nay tiễn mẹ lên đường 

Còn đâu người mẹ mến thương nữa nào 

   Còn đâu hình bóng xanh xao 

Còn đâu tiếng nói dạt dào mến thương 

   Còn đâu bóng dáng yêu đương 

Còn đâu mái tóc đểm sương, bạc màu 

   Che trên vầng trán dãi dầu 

Nhăn nheo, chứa đựng niềm sầu ngổn ngang 

  Bàn tay gầy guộc, vọt vàng 

Mẹ ơi ! nghĩ đến, con càng xót xa ! 

   Chúng con thương mẹ lắm mà ! 

Từ nay mẹ bỏ đi xa, chẳng về 

   Thương nhiều, nhớ lắm, tái tê ! 

Con tim ray rứt, não nề tâm can 

   Nghĩa trang heo hút, ngút ngàn 

Là nơi để mẹ nghỉ an giấc nồng 

   Mẹ ơi ! mẹ có buồn không ? 

Rồi đây, mai mốt, tiết Đông lại về 

   Màn đêm lạnh gía, lê thê 

Chúng con nghĩ đến, tái tê cả lòng 

   Tìm đâu ra chút ấm nồng !  

Mẹ ơi ! Mẹ có buồn không, mẹ à ? 

   Nhớ ngày tháng cũ đã qua 

Vì con, mẹ phải bôn ba, nhọc nhằn 

   Tảo tần, buôn bán kiếm ăn 

Ngược xuôi, chen lấn, lộn lăn với đời 

   Từ miền Bắc Việt xa xôi, 

 Trung, Nam, rồi mẹ đến nơi xứ người 

   Ít khi nhàn rỗi, thảnh thơi 

Vì con quên cả tuổi đời thanh xuân 

   Lết lê khắp nẻo đường trần 

Gian lao, mẹ có ngại ngần gì đâu 

   Dù cho vất vả, cơ cầu 

Thương con, dấu kín niềm sầu riêng tư 

   Mẹ buồn, vì chúng con hư 

Khổ đau, dầy xéo tâm tư từng ngày 

   Một mình, nuốt trọn đắng cay 

Chúng con nào biết, nào hay, đâu nào 

   Đêm nghe tiếng nức ngẹn ngào 

Buồn dâng, nước mắt dạt dào bờ mi 

   Lời kinh mẹ đọc thầm thì 

Khổ đau, mẹ đã khắc ghi trong lòng 

   Niềm sầu cao vút, mênh mông 

Một lòng tín thác, cậy trông Chúa Trời 

   Biết bao nhiêu nỗi đầy vơi 

Nào mẹ có nói một lời với ai 

   Chỉ buông nhẹ tiếng thở dài 

Cố mà quên nỗi ngậm ngùi đắng cay 

   Một mình, mình biết, mình hay 

Để cho sầu đắng rứt ray cõi lòng 

   Xuôi tay, nhắm mắt là xong 

Chẳng còn khắc khoải  chờ mong điều gì 

   Cúi đầu, tiễn mẹ ra đi 

Công ơn dưỡng dục khắc ghi trọn đời 

   Thương nhiều, nhớ lắm, mẹ ơi ! 

Ước mong gặp mẹ trên Trời mai sau. 

              

W.Covina, 2PM-Sept. 30. 2011 

                            Dzuy Cali. 

(Nhân dịp thân mẫu Chị Tuất qua đời) 

 

 

Nhân Tháng Các Linh Hồn, chúng con 
tưởng nhớ, ghi ân và cầu cho những Người Cha & 

những Người Mẹ đã an giấc ngàn thu 
  


