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Quí Anh Chị, Những Người Con Của Mẹ Đồng Công thân mến, 

Để đánh dấu Cuộc Hội Ngộ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công sắp tới (từ ngày 21 đến ngày 24 

tháng 6 năm 2012), trong số báo đặc biệt này xin Quí Anh Chị đọc 3 bài tâm tình trao gởi của 3 Anh 

cựu Đặc Trách gởi đến Quí Anh Chị. Trong Tháng này em cũng đăng Chương Trình của Ngày Hội Ngộ. 

Xin Quí Anh Chị xem để chuẩn bị chu đáo hơn. Cám ơn Quí Anh Chị.   

 

 

 

TTTâââmmm   TTTìììnnnhhh   cccủủủaaa   AAAnnnhhh   TTTổổổnnnggg   VVVụụụ   

PPPiiiôôô   MMM...   NNNggguuuyyyễễễnnn   QQQuuuaaannnggg   ĐĐĐááánnn,,,   CCCMMMCCC 

 

Anh Chị em thân thương trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, 

Xin được gửi tới tất cả Anh chị em lời kính chào rất đặc biệt và cầu chúc các Anh Chị được trở 

nên những vị Thánh trong các gia đình Việt Nam tại Hải Ngoại. 

Thưa các Anh chị, 

Một bác nhà quê gặp  Thánh Phanxicô Khó Nghèo, bác hỏi thánh nhân:  

-  Này ông, ông có phải là Phanxicô không? 

-  Bác nói đúng, Thánh nhân đáp, tôi là Phanxicô đây,  bác muốn gì? 

-  Tôi nghe nói về ông nhiều điều hay tốt lắm.  Ông hãy cố gắng sống đúng theo những điều 

người ta đã nói về ông. 

Lời khuyên chất phác ấy thật đáng kể.  Chúng ta đã tình nguyện gia nhập Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công, tự nhận mình là con Mẹ Đồng Công; và những người khác họ cũng biết chúng ta mang 

danh con Mẹ Đồng Công, vậy chúng ta phải sống thế nào cho xứng danh CON MẸ ĐỒNG CÔNG.  

Thưa các Anh chị, 

Để biết mẫu mực Con Mẹ Đồng Công chúng ta nên nhìn và phải nhìn thẳng vào chính Chúa 

Giêsu, Người Con Cả của Mẹ Maria Đồng Công. Do đó, ta phải ân cần, chăm chỉ đọc Tin Mừng để thấy 

rõ được những nét trung thực của Chúa Giêsu Cứu Thế. 
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Ta có thể kể ra đôi nét tối quan trọng trong bức chân dung đó:  Yêu thương, khiêm nhường và 

hiền lành.  Trong nếp sống gia đình chúng ta phải nỗ lực để thể hiện những nét chính yếu này một cách 

cụ thể. 

Yêu thương:  Thiên Chúa là Tình  Yêu (1Ga 4:8) và Chúa Giêsu đã xuống trần gian để mạc khải 

Thiên Chúa Tình Yêu ấy cho nhân loại chúng ta khi Ngài nhập thể làm người và sống trong gia đình 

thánh tại Nazareth.  Ngài đã biểu lộ tình yêu ấy đối với các phần tử trong gia đình.  Khi đi rao giảng Tin 

Mừng Ngài đã không ngừng giảng về tình yêu và dạy cho mọi người biết phải kính mến Thiên Chúa và 

yêu thương  nhau như thế nào. Ngài đã dạy chúng ta rất rõ rệt: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy 

đã yêu thương anh em” (Ga 15:12).  Thầy đã yêu thương bằng những hành động bác ái: Kính trọng, lắng 

nghe, chữa trị, giúp đỡ, tha thứ và cầu nguyện.  Những hoạt động của Chúa được ghi lại trong Tin Mừng 

đã nêu rõ những yếu tố này.  Theo gương Chúa, anh chị em chúng ta cũng bày tỏ tình yêu thương của 

mình cho người khác, ngay trong gia đình cũng như ngoài xã hội.  Trong lời nói, việc làm cũng như thái 

độ, ta phải thành thực kính trọng nhau, chịu khó nhẫn nại lắng nghe nhau để hiểu nhau hơn, và vui vẻ, 

quảng đại giúp đỡ người khác tùy khả năng cho phép.  Huy hiệu của mọi con Mẹ Đồng Công là sự “rửa 

chân,”  phục vụ mọi người, cả những người ta không ưa hợp.  Chúng ta cũng không được quên việc tha 

thứ và cầu nguyện hàng ngày cho tha nhân.  Không bao giờ dám ôm giữ sự bất hòa mà đi ngủ.  Trong 

mọi giờ cầu nguyện, không bao giờ nên quên sót trình bày nhu cầu của những người sống quanh ta, 

những người xin ta cầu nguyện hoặc những người có nhu cầu.  Từ ngữ danh xưng khi cầu nguyện nên sử 

dụng đại danh tự số nhiều “chúng con” thay vì chỉ số ít “con”. 

Khiêm tốn và hiền lành: Chính Chúa Kitô đã kêu gọi chúng ta rất rõ ràng:  “Hãy học cùng Ta vì 

Ta hiền lành và khiêm nhượng” (Mt 11:29).  Những người con ngoan của Mẹ Đồng Công luôn được 

nhắc nhủ:  Hãy học theo gương Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình xuống mặc 

thân phận tôi tá (x. Phil 2:6-7). Người Đồng Công quyết tâm luôn “lấy lòng khiêm nhường mà coi người 

khác hơn mình” (Phil 2:3).  Dù trong gia đình hay trong các môi trường sinh hoạt khác ngoài xã hội, 

những người con của Mẹ Đồng Công chủ tâm chọn chỗ cuối rốt (x. Lc 14:10).  Những người theo Chúa 

Giêsu không được tranh dành địa vị, ham hố danh giá phù phiếm, tranh đấu để ăn trên ngồi trốc.  

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm (1992-2012) thành lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại, 

chúng ta cùng ôn nhắc lại cái căn tính của Người Đồng Công để nỗ lực sống đúng với danh phận của 

mình.  Được như thế Chúa Giêsu sẽ không ngượng ngùng, nhưng hân hoan nói với Mẹ:  Thưa Mẹ, đây 

là những người con của Mẹ, những người con trăm phần trăm của Mẹ Đồng Công. 

Mến chúc tất cả các Anh chị trong tổ chức Gia Đình Tận Hiến Đồng Công đạt được những thành 

quả tốt đẹp trong nỗ lực trở nên những người CON MẸ ĐỒNG CÔNG, không phải chỉ có danh xưng mà 

thực sự sống như vậy. 

Trong tình yêu tận hiến Đồng Công, 

 
Piô M. Nguyễn Quang Đán, CMC 

Người phục vụ bất xứng. 

 



 3 

 

 

TTTâââmmm   TTTìììnnnhhh   cccủủủaaa   AAAnnnhhh   GGGiiiááámmm   TTTỉỉỉnnnhhh   

LLLooouuuiiisss   MMM...   VVVũũũ   MMMiiinnnhhh   NNNhhhiiiêêênnn,,,   CCCMMMCCC 

 

Quí anh chị mến, 

Không biết quí anh chị nào còn nhớ bài viết Tâm Tình Trao Gửi Lần Đầu của Anh 

Tôma Maria Nguyễn Huy Châu vào tháng 12 năm 2010 không vậy?  Ai còn nhớ thì được 

thưởng, tự đọc cho mình 100 kinh Mân Côi tôn kính Đức Mẹ nhé. 

Em còn nhớ vì nó có liên quan đến em tí chút.  Số là, Anh Huy Châu sau ngày nhận chức 

Đặc Trách GĐTHĐC, đã được anh chị em quí mến thăm hỏi chúc mừng tặng quà, nên trong bài 

viết, anh đã chia sẻ như sau:  "Em xin cám ơn một số Anh Chị đã cầu nguyện, gọi điện thoại, e-

mail, gởi thơ hay thiệp chúc mừng em. Có Anh Chị gởi cả quà nữa đấy. Không ngờ làm Đặc 

Trách GĐTHĐC 'khoái' thật. Thảo nào Anh Giám Tỉnh Nhiên đã vui vẻ làm đặc trách cho đến 

khi làm… Giám Tỉnh mới chịu nghỉ." 

Mới đây, trong dịp chia sẻ với một vài Anh Chị GĐTHĐC, em có nói đùa rằng:  "Khóa 

tới Anh khác làm Giám Tỉnh, có lẽ em sẽ xin lại làm Anh Đặc Trách GĐTHĐC vì thấy các gia 

đình của mình dễ thương dễ mến quá".  Chắc quí anh chị còn nhớ ở đâu và lúc nào gặp nhau, em 

cũng chia sẻ là em thấy Gia Đình Tận Hiến Đồng Công của mình sống với nhau đầy thân tình, 

đơn sơ, bình dân, dành cho nhau nhiều thương yêu quí mến, khiêm nhường âm thầm hy sinh 

phục vụ trong các cộng đoàn giáo xứ.  Không mượn đạn ở Long Bình để mà nổ, hay sinh sống ở 

Trảng Bom. 

Sống khiêm tốn, bình dân, âm thầm phục vụ, yêu thương tín thác phải chăng là những 

điểm đáng được trân trọng nơi gia đình chúng ta.  Ước mong tinh thần của Người Anh Cả Đấng 

sáng lập Dòng luôn được thể hiện mãi nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta. 

Năm nay lần đầu tiên có Ngày Hội Ngộ của Gia Đình.  Có người bảo cùng số vật liệu 

người ta có thể xây bức tường ngăn cách, hoặc có thể xây cây cầu nối kết.  Anh Huy Châu qua 

Ngày Hội Ngộ đã không xây tường ngăn cách, nhưng đã xây cây cầu nối kết để anh chị em 

chúng ta có dịp gặp nhau, biết nhau, quen nhau, và thương nhau. 

Để xây dựng cây cầu vật chất, người ta đã phải đầu tư nhiều tiền bạc, công sức, tính toán.  

Để xây dựng tình liên kết, cũng đòi anh chị em chúng ta nhiều hy sinh, nhất là những người ở 

xa:  Vé máy bay, nghỉ việc, tốn phí thời gian.... Tuy nhiên, không phải chỉ có MẤT, nhưng cũng 

CÒN ĐƯỢC, vì có người bảo: 

Alone I can SAY, But together we can Talk, 
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Alone I can SMILE, But together we can LAUGH. 

Alone I can ENJOY, But together we can CELEBRATE…. 

Dù vậy, những ai vì lý do nào đó không tham dự được xin đừng nghĩ ngợi chi cả. 

Nếu ai chưa có dịp thăm Tỉnh Dòng thì em xin kính mời tham quan cho biết sinh hoạt của 

Tỉnh Dòng trong dịp Hội Ngộ này, còn Ngày Thánh Mẫu thì không dám mời vì đông người quá 

nên không dễ dàng tiếp đón. Mong được thông cảm. 

Những ai chưa biết Tỉnh Dòng 

Xin mời ghé lại một vòng tham quan. (thấy thơ con cóc hết xẩy chưa?) 

Luôn nhớ nhau trong lời cầu nguyện và trong tình yêu thương hiệp nhất. 

 

Louis M. Nhiên, CMC 

 

 

 

 

TTTâââmmm   TTTìììnnnhhh   cccủủủaaa   AAA...   TTTổổổnnnggg   CCCốốố   VVVấấấnnn   IIIIIIIII   

GGGiiiuuussseee   MMM...   VVVũũũ   KKKiiimmm   NNNgggââânnn,,,   CCCMMMCCC 

 

Quí Anh Chị Gia Đình Tận Hiến thân mến, 

Trong ngày tận hiến, anh chị em có được một cảm nghiệm sâu đậm về tình yêu của Đức Mẹ. Mỗi 

ngày sống, anh chị em càng cảm nghiệm được tình Mẹ bao phủ trên cuộc đời mỗi người con của Đức 

Mẹ. Tình Mẹ Maria nhiều lúc làm ngây ngất sững sờ tâm hồn người con của Mẹ. Linh hồn Tận Hiến nào 

cũng đã một đời đầy kinh nghiệm sự yêu thương nhân hậu dịu ngọt của Mẹ Maria. Nên mỗi lần nhắc tới 

tình Mẹ Maria tâm hồn các người con của Mẹ Maria rung lên trong niềm sung sướng. 

Không cần dài lời chứng minh, mỗi người con của Mẹ đều xác tín một cách vững chắc rằng: Mẹ 

Maria là mẹ thiêng liêng của tôi. Thường được gọi vắn tắt Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ tôi. Đức Trinh Nữ 

Maria là Mẹ tôi không phải theo tình cảm xã giao vì quí trọng hay khi biết ơn một người phụ nữ nào đó, 

nên chúng ta gọi người ấy là mẹ, là má.  Tôi không có tôn phong tước vị “mẹ danh dự” ấy cho Đức 

Trinh Nữ Maria, nhưng Đức Trinh Nữ là người mẹ thiêng liêng thật sự của tôi. Gọi Đức Trinh Nữ Maria 

là “mẹ danh dự” là một sự xúc phạm nặng nề tới Người và làm nhục Người. 

Trong ngày nhận lời Thiến Sứ truyền tin, khi thưa “Xin Vâng”, Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên 

Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể và cùng trật cũng làm mẹ của các Kitô hữu, là những chi thể thiêng liêng 

của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Đầu của nhiệm thể và mỗi Kitô hữu là chi thể của Chúa Giêsu 

Kitô. Trinh Nữ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô là Đầu của thân mình lại không sinh ra toàn thân sao? 

Vậy có một chi thể nào của Chúa Giêsu Kitô mà Mẹ Maria đã không cưu mang và sinh ra nó? Mẹ Maria 
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đã đồng công với Chúa Giêsu Kitô để cứu chuộc nhân loại: đây là thời gian Mẹ Maria cùng với Chúa 

Giêsu Kitô cưu mang Nhiệm Thể Chúa, chính vì thế mà trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã tuyên bố phẩm 

chức làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria: 

“Thưa Bà, đây là con Bà. Đây là Mẹ con.” (Jn 19:26,27) 

Ngày hôm nay, cùng với Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria đang cưu mang các tâm hồn trong Chúa 

Giêsu Kitô. Để dễ hiểu, chúng ta có thể so sánh vai trò của một bà mẹ theo thể lý đã làm những gì để 

sinh một người con thế nào thì một cách tương ứng, trong Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria cũng 

cộng tác với Chúa Giêsu Kitô để sinh ra sự sống siêu nhiên cho chúng ta vào trong gia đình Thiên Chúa 

cũng như thế. 

Một bà mẹ trần gian đã phải vất vả thế nào khi sinh ra một người con theo thể lý thì Đức Trinh 

Nữ Maria còn vất vả hy sinh hơn gấp bội lần để sinh ra những người con trong sự sống ơn thánh siêu 

nhiên. Cùng với Chúa Thánh Thần mỗi Kitô hữu được Đức Mẹ Maria sinh ra họ trong Chúa Giêsu Kitô, 

Người Con dấu ái của Đức Mẹ. 

Sinh ra chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô rồi, Đức Mẹ không bỏ chúng ta mồ côi nhưng trái lại Mẹ 

Maria còn giúp mỗi người con của Mẹ lớn lên trong sự sống ơn thánh. Đức Mẹ giúp chúng ta vun trồng 

đức tin, tăng thêm đức cậy và triển nở đức mến. Mẹ giúp chúng ta tập luyện các nhân đức. Mẹ liên lỉ vất 

vả cùng chúng ta chiến đấu với các cơn cám dỗ, vượt qua các thử thách khó khăn đau khổ. Không có 

Đức Mẹ soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp, chúng ta sẽ không thể đứng vững trong ơn thánh Chúa. Vì 

chúng ta là con người có tội, chúng ta không thể lãnh nhận ơn thánh nếu không nhờ Đức Trinh Nữ 

Maria. Vì thế, chúng ta luôn là người con thơ của Đức Mẹ. Chúng ta có ý thức hay không, Đức Mẹ vẫn 

luôn dưỡng nuôi, săn sóc và bảo vệ chúng ta là những người con của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ sống rất 

gần gũi khăng khít với chúng ta. 

Đức Mẹ là mẹ thật sự của sự sống ơn thánh trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta sung sướng chừng 

nào có một người mẹ cũng chính là Mẹ Thiên Chúa, một người mẹ chí thánh. Chúng ta không thể đền 

đáp bao nhiêu cho đủ tình yêu và công ơn của Mẹ Maria dành cho chúng ta. Chúng ta không có đủ lời để 

ca tụng Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta cho đủ. 

Thân mến trong Hiền Mẫu Maria 

Lm. Joseph M. Vũ Kim Ngân, CMC 

 
 

 

 

HHHÂÂÂNNN   HHHOOOAAANNN   MMMỪỪỪNNNGGG   LLLỄỄỄ   MMMẸẸẸ   TTTHHHĂĂĂMMM   VVVIIIẾẾẾNNNGGG   
(Ngày 31 Tháng 5 Năm 2012) 

Bổn Mạng Gia Đình 
 Michigan & Minnesota 

 

Xin Mẹ Thăm Viếng Chúc Lành Đặc Biệt 

Cho Từng Anh Chị và Gia Quyến Trong Dịp Lễ Thánh Sư 
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 Thi  Haønh  Lôøi  Chuùa 
  

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B - 13-5-2012 - Ga 15, 9-17 

“Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành điều Thầy truyền” 

 

 

William Barclay, một nhà diễn giải Tân 

Ước, kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có 

người đàn ông kia tìm được một chiếc nhẫn thần 

kỳ. Bất cứ ai đeo nó vào thì đều trở nên một 

người thành thật, hiền hậu, khôn ngoan và được 

mọi người thương mến. Chiếc nhẫn đó cứ tiếp 

tục được truyền cho con 

cháu ông. Thế rồi chiếc 

nhẫn đến tay một người 

cha trong dòng dõi sau 

này. Người cha này có ba 

con trai và ông thương cả 

ba người con của ông 

như nhau. Trước khi 

chết, ông không biết trao 

chiếc nhẫn cho người con 

nào. Ông liền nghĩ ra một 

kế là làm thêm hai chiếc 

nhẫn khác giống y hệt 

chiếc nhẫn thần kỳ. Ông 

cho gọi từng người con 

vào gặp riêng ông và trao 

cho họ mỗi người một 

chiếc nhẫn. Thoạt đầu người con nào cũng nghĩ 

là mình được chiếc nhẫn thần kỳ đó. Nhưng sau 

này, họ khám phá ra sự thật và họ tranh cãi xem 

chiếc nhẫn của ai đang đeo mới là nhẫn thật. 

Chẳng ai chịu ai. Rốt cuộc họ đưa nhau ra trước 

một vị thẩm phán khôn ngoan xin ông xử. Chính 

vị chánh án cũng không thể nào phân biệt được 

chiếc nhẫn nào là thật. Sau khi suy nghĩ, vị 

chánh án khôn ngoan liền phán: "Tôi không thể 

nào biết được chiếc nào là thật, nhưng chính 

mỗi người trong các anh có thể chứng minh 

được chiếc nhẫn mình đang đeo là thật hay là 

giả"  Cả ba ngạc nhiên hỏi: "Làm sao chúng tôi 

có thể chứng minh được?"  Vị chánh án trả lời: 

"Ai trong các anh sống thành thật nhân hậu nhất 

thì người đó là người 

đang đeo chiếc nhẫn 

thật".  

Câu chuyện ngụ 

ngôn trên diễn tả sứ 

điệp của bài Phúc Âm 

hôm nay được tóm tắt 

trong câu: “Nếu các con 

là bạn hữu Thầy, các 

hãy thi hành điều Thầy 

Truyền” (Ga 15:14). Có 

thể nói đây là một trong 

những “điệp khúc” Phúc 

Âm hay điệp khúc Kitô 

Giáo đích thực như: 

“Không phải những ai 

kêu lạy Chúa, lạy Chúa 

là được vào Thiên Đàng, nhưng chỉ có kẻ thực 

hành ý Cha Ta” (Mt 7, 21); “Ai nghe lời Ta mà 

không đem ra thực hành, thì giống như người 

ngu đần xây nhà mình trên cát.” (Mt 7, 26). Qua 

những điệp khúc đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta 

bài học rất “thực tế” đó là Đức Tin, lòng yêu 

mến cần được thể hiện qua việc làm chứ không 

chỉ nói suông hay gói kín trong tâm tưởng. 
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Đức Giáo Hoàng Phaolô VI để lại một 

câu thời danh: “Người ngày nay muốn nghe 

những chứng nhân hơn là những thầy dạy”  Mẹ 

Chân Phước Têrêsa Calculta cũng nói câu tương 

tự. Người trẻ ngày nay muốn thấy hơn là muốn 

nghe. 

Quí Anh Chị thân mến, 

Có lẽ ai cũng công nhận là thực hiện lời 

Chúa dạy trong cuộc sống hằng này là lý tưởng, 

và có lẽ ai cũng muốn làm được điều đó. Nhưng 

trên thực tế, nhiều Kitô hữu, trong đó có chúng 

ta, có nhiều lúc lại không làm được. Tình trạng 

tâm lý “đối nghịch” đó chính Thánh Phaolô 

cũng phải kêu lên: “Muốn sự thiện thì tôi có thể 

muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn 

thì tôi lại không làm, còn sự ác tôi không muốn 

thì tôi lại cứ làm” (Rm 7: 18-20). Vì thế, muốn 

thi hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, 

chúng ta phải chiến đấu không ngừng để thắng 

vượt chính mình. 

Câu truyện ngụ ngôn trên có thể cho 

chúng ta một vài suy tư. Vì có chiếc nhẫn thần 

kỳ kia mà người ta là người tốt, hay vì người ta 

tốt mà chiếc nhẫn kia trở nên hiệu nghiệm? 

Nhìn vào một tôn giáo, người ta cũng có nhận 

xét tương tợ. Nhận thấy một người theo đạo 

sống đạo tốt, người ta dễ nhận thấy đó là một 

tôn giáo tốt. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng 

chẳng nói như thế đó sao: “Người ta nhìn thấy 

việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con 

ở trên trời” (Mt 5:16). Một cách nào đó, chúng 

ta có thể nói Thiên Chúa “trao” danh dự của 

Ngài và của Giáo Hội vào tay chúng ta. Rất 

nhiều vị thánh và những Kitô hữu tốt lành đã 

làm sáng danh Chúa. Nhưng lịch sử và hiện tại 

cũng cho thấy những gương mù của những phần 

tử trong Giáo Hội đã làm tổn thương danh dự 

của Chúa và của Giáo Hội không ít. 

Là một Kitô hữu, một người Công Giáo, 

chúng ta có thể là người đi lễ, hay  tham gia các 

đoàn thể hay sinh hoạt đạo đức như ai, hoặc sốt 

sắng dành nhiều giờ cầu nguyện.... Đó là những 

điều tốt và có thể là những việc chúng ta “thích” 

làm nữa là khác. Xét bên ngoài, những công 

việc đạo đức đó có thể mặc trên chúng ta một 

nhãn hiệu đạo đức. Nhưng nếu chúng ta chỉ 

dừng ở đó thì chưa đủ. Để vượt trên nhãn hiệu 

đạo đức đó, chúng ta còn phải cố gắng vượt trên 

chính mình để tránh gian tham, tránh kiêu căng, 

tránh nói hành nói xấu, học nhường nhịn, học hy 

sinh.... Những điều đó là những việc khó và có 

thể là những việc mà chúng ta không “thích” 

làm theo tính tự nhiên. Nhưng chỉ khi nào chúng 

ta thực hiện được những điều đó hay cố gắng 

làm những điều đó, thì những “nhãn hiệu” nơi 

của chúng ta mới trở nên “dấu hiệu” Kitô hữu 

đích thực: Yêu Chúa Giêsu và sống lời Ngài 

dạy.  

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

Câu hỏi gợi ý chia sẻ: 

1. “Nói thì dễ nhưng làm thì khó”. Câu nói này có hợp với suy tư của tác giả của bài suy niệm trên 

hay không? Tại sao? 

2. Chúng ta nên có thái độ nào khi thấy một người không sống lời mình nói hay sống gương mù? 

3. Chúng ta có thường xuyên “cố tình” hay “vô ý” sống đời nhãn hiệu Kitô Giáo không?    
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GIA ĐÌNH SAN BERNADINO  

VÀ SAN DIEGO, CA 

Hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2012.  

Buổi sinh hoạt định kỳ của Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công vùng San Bernardino và San Diego 

được diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con, 

thành phố Corona, California.   

Ngay từ sáng sớm các anh chị trong gia 

đình tận hiến từ các thành phố Riverside, Corona 

và San Deigo đã có mặt tại Đền Thánh Đức Mẹ 

Dâng Con. Đúng 8 giờ sáng là giờ chầu Thánh 

Thể.  9 giờ 30 là thánh lễ do cha giám đốc đền 

thánh chủ tế.  Sau thánh lễ, 41 anh chị đã cùng 

nhau di chuyển xuống hội trường để dùng điểm 

tâm.  Đúng 11 giờ buổi họp bắt đầu bằng kinh 

Chúa Thánh Thần, sau đó là bài ca Tận Hiến để 

dâng lên Đức Mẹ hồn, xác và đời sống tận hiến 

của tất cả mọi người.  Tiếp theo, anh đại diện ban 

phục vụ vùng ngỏ lời chào mừng toàn thể qúy 

anh chị hiện diện và giới thiệu thành phần về dự 

họp kỳ này có sự hiện diện của cha giám đốc đền 

thánh và cũng là linh hướng của gia đình vùng 

San Bernardino. Anh chị Tâm Phương và chị 

Trinh trong ban phục vụ miền tây nam Hoa Kỳ 

cũng về dự.  

Tiếp theo là phần huấn đức của cha linh 

hướng với những lời chia sẻ như sau:  Thưa các 

anh chị, trong khoảng 2 tuần vừa qua em bị ốm 

nay đã đỡ, rất vui mừng được gặp qúy anh chị.  

Như các anh chị biết, trong mùa chay là thời gian 

rất quan trọng để người ta trở về với Chúa.  Khi 

chúng ta còn ở VN, thì quan niệm trở về với Chúa 

là chuyển từ đạo khác vào đạo Công Giáo, hay 

như người tội lỗi xấu xa  lắm giống như chuyện 

những người con hoang đàng trở về, nhưng khi 

chúng ta sang bên này, thì chúng ta được nghe 

các linh mục thuyết giảng về sự trở về có ý nghĩa 

rộng rãi hơn.  Trong các thánh lễ, chúng ta đều 

trở về với Chúa, hoặc làm hòa với Chúa bằng 

cách đọc kinh cáo mình trước khi tham dự thánh 

lễ.  Dù là linh mục, hay giám mục hoặc Giáo 

Hoàng, khi dâng lễ đều phải xám hối để tẩy rửa 

tâm hồn được thanh sạch trước khi tham dự thánh 

lễ.  Vậy thì trong mùa chay này cũng thế, mỗi 

người chúng ta đều trở về với Chúa.  Thiên Chúa 

là đích điểm của chúng ta, còn mỗi người chúng 

ta ở gần hoặc xa Chúa cách nào thì chỉ mình bản 

thân biết.  Đó là điểm chúng ta cần chú ý.  Chúng 

ta cũng cần biết rằng ở gần hoặc ở xa Chúa không 

quan trọng bằng ý muốn của chúng ta trở về.  Vì 

nếu chúng ta ở gần Chúa nhưng nếu chúng ta lại 

cứ đứng yên một chỗ thì chúng ta không thể đến 

gần Chúa được.  Trái lại, nếu chúng ta ở xa Chúa 

nhưng lòng chúng ta lại luôn hướng về Chúa thì 

chắc chắn chúng ta sẽ được gặp Chúa.  Và chỉ 

trong giây lát, là chúng ta được gặp Chúa mà 

không cần bất cứ điều kiện thời gian và không 

gian nào.  Vì vậy, cái ý muốn của chúng ta mới 

quan trọng.  Một trong những câu chuyện trong 

Phúc Âm mà chúng ta được nghe trong mùa chay 

này là chuyện người con hoang đàng trở về sau 

khi anh ta phung phí tất cả tài sản mà người cha 

đã để lại cho anh ta.  Anh ta muốn trở về, nhưng 
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trong tâm anh ta không có thiện chí để trở về.  

Chỉ vì anh ta đói khổ nên mới trở về.  Tuy vậy, 

khi anh trở về đến nhà, thì hình ảnh người cha, 

đại diện cho hình ảnh của Thiên Chúa, đã đón 

tiếp anh ta rất nồng hậu.  Trước đó, anh ta đã lo 

lắng không biết phải nói với cha mình như thế 

nào, nhưng người cha đã không để ý gì đến 

những lời thú tội của anh ta mà chỉ để ý đến sự 

trở về của anh ta.  Đối với chúng ta cũng vậy.  

Tấm lòng trở về của chúng ta rất quan trọng.  Các 

anh chị ít nhiều gì đã cảm nghiệm lối sống gần 

Chúa và kể cả xa Chúa qua cuộc sống của chúng 

ta.  Nếu ta nhớ lại, thì thời gian chúng ta sống gần 

Chúa, thì chúng ta hạnh phúc hơn, bình an hơn.  

Khi chúng ta sống xa Chúa thì mất bình an và 

hạnh phúc vì chúng ta vẫn tin rằng Chúa là nguồn 

mạch của bình an và hạnh phúc.  Gần đây, chắc 

các anh chị đã nghe đến những vụ nổ súng trong 

trường học gây tử vong là thương vong cho nhiều 

người.  Có người đã than trách tại sao Thiên Chúa 

lại để xảy ra những tai nạn như vậy.  Khi đó một 

em nhỏ đã trả lời: Thiên Chúa không muốn những 

tai nạn như thế xảy ra, vì bây giờ người ta đã đưổi 

Chúa ra khỏi trường học.  Họ không cho treo hình 

tượng Chúa, không cho đọc kinh trong trường 

học.  Một khi không còn sự hiện diện của Chúa 

thì các tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.  Đấy chỉ 

là cảm nghĩ của một em nhỏ, thực ra Thiên Chúa 

là đấng đầy quyền năng nhưng Thiên Chúa đã 

ban cho chúng ta sự tự do.  Tự do để giữ Chúa 

hay tự do để xua đuổi Chúa.  Khi có Chúa ở với 

chúng ta thì khác xa với khi chúng ta xa Chúa.  

Dụ ngôn cây nho và cành nho:  nếu cành nho nào 

không kết hợp cùng cây sẽ khô héo.  Chúng ta kết 

hợp với Thiên Chúa thì sức sống của Ngài là sức 

sống của chúng ta.  Vì thế, chúng ta cần trở về 

với Chúa để sống mật thiết và kết hợp với Chúa 

thì chúng ta sẽ có nguồn nghị lực rất mạnh.  Đó là 

ý nghĩa trong mùa chay xin chia sẻ cùng qúy anh 

chị.  Ước gì những tư tưởng này hướng dẫn cuộc 

sống của chúng ta để chúng ta gần Thiên Chúa 

hơn để chúng ta làm chứng nhân cho Ngài bằng 

lời nói việc làm của chúng ta trong gia đình, trong 

công sở, với tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ.  

Đấy là một phương cách truyền giáo của chúng 

ta.  Trong thứ Tư lễ Tro, người Công Giáo trịu tro 

bằng một dấu thánh giá to trên trán.  Khi chúng ta 

đi ra ngoài, mọi người khác đều thấy thì đấy là 

một cách biểu lộ đức tin.  Chúng ta không những 

biểu lộ đức tin bắng dấu thánh giá trên trán vào 

ngày lễ tro mà còn biểu lộ qua việc tuyên xưng 

đức tin, qua những sinh hoạt nơi chúng ta sống và 

làm việc.  Đó là cách chúng ta loan truyền Chúa 

Kitô chịu thương khó, nhất là Chúa Kitô phục 

sinh trong dịp lễ phục sinh sắp đến.  Thân ái chào 

các anh chị.   

Sau đó anh đại diện Ban Phục Vụ vùng đã 

cám ơn Cha linh hướng vì bài huấn đức của cha 

hết sức sâu sắc rất cần thiết cho đời sống tâm linh 

của mọi người.  Tiếp theo là thông báo của Vùng 

về ngày Hội Ngộ của Gia Đình tại nhà tỉnh dòng 

Carthage Missouri sẽ được khai mạc vào ngày 21 

tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2012.  Đơn ghi 

danh đã được phát ra cho tất cả các anh chị hiện 

diện.   

Tiếp theo là phần phát biểu của anh Tâm 

Phương, Trưởng Miền Tây Nam Hoa Kỳ.  Anh 

cho biết ngày Hội Ngộ lần này rất đặc biệt vì rơi 

đúng vào dịp kỷ niệm ngày Anh Cả công bố 

Thành Lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và 

cũng là ngày giỗ của Anh Cả.  Anh Tâm Phương 

cho biết Miền sẽ tổ chức phương tiện đi về bằng 

xe bus.  Giá tiền tạm tính cho mỗi người là 200 

dollars theo giá thuê xe là 11 ngàn cho một 

chuyến 55 chỗ ngồi.  Nếu giá xe lên giá vì xăng 

lên giá hoặc vì không đủ 55 người thì Miền sẽ thu 

thêm sau.  Nếu anh chị nào muốn đi bằng đường 

hàng không thì xin đến phi trường Joplin hay 

Springfield.  Nhà Dòng sẽ đón.   

Buổi họp kết thúc lúc 12:20 cùng ngày, 

sau khi đại diện Ban Phục Vụ Vùng cám ơn sự 

hiện diện của tất cả qúy anh chị và sau đó cùng 
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nhau đọc kinh cầu cho các phần tử Đồng Công và 

chia tay ra về.   

Giuse Maria Nguyễn Văn Tập 

 

GIA ĐÌNH DENVER, CO 

Hôm nay thứ Bảy, ngày 17/3/2012 Gia 

Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Denver chúng 

em có buổi hiệp nhất nơi mái ấm của gia đình 

Anh Chị Nguyên- Sĩ trước là để cùng nhau dâng 

lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria, sau là thăm 

hỏi nhau và chia sẻ tình yêu thương trong gia 

đình con cái Mẹ. Buổi sinh hoạt được bắt đầu 

bằng những kinh nguyện theo thông lệ, thật sốt 

sáng trong bầu khí linh thiêng, cầu xin Chúa 

Thánh Thần hiện diện, hướng dẫn, thánh hóa và 

chúc lành cho từng người trong chúng em.  

Kế đến Chị Thư Ký Thanh Hương ngỏ lời 

chào mừng đến các Anh Chị: “Xin kính chào quí 

Anh Chị trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria. Trong 

thời gian bệnh thì Anh Trưởng Vượng có nhờ em 

phụ giúp trong việc điều hành buổi sinh hoạt 

GDTHDC của chúng ta cho đến hết nhiệm kỳ. 

Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ theo tinh thần 

của Mẹ Maria thì em “xin vâng” để cùng với Ban 

Phục Vụ giúp đỡ Anh trong thời gian đau yếu 

này. Trong thời gian này xin quí Anh Chị giúp đỡ 

Ban Phục Vụ chúng em chu toàn nhiệm vụ cho 

tốt đẹp. Hy vọng đến tháng Tám dưới sự hướng 

dẫn của Chúa Thánh Thần và ơn soi sáng của Mẹ 

Maria chúng ta sẽ bầu được một người Trưởng 

Gia Đình gương mẫu và thánh thiện.”  

Sinh hoạt trong tháng Ba này chúng ta có 

những niềm vui chia sẻ đặc biệt là:  Ngày 19 

tháng 3 - Lễ Thánh Cả Giuse, mừng Bổn Mạng 

Cha Linh Hướng. Ngày 18 tháng 3 - Kỷ niệm 60 

năm thành hôn của Anh  Chị Nguyên + Sĩ. Ngày 

13 tháng 3 - Mừng sinh nhật Chị Giáo. 

Chúng ta sẽ có cake lớn để cùng chia vui 

mừng bổn mạng Cha Linh Hướng, một bình hoa 

để chúc mừng 60 năm thành hôn đến Anh Chị 

Nguyên + Sĩ và những tấm thiệp. Xin quí anh chị 

ghi lời chúc mừng và sau đó Chị Nguyệt San sẽ 

đại diện chúc mừng, cắt bánh, tặng hoa, và trao 

thiệp sau Thánh Lễ. 

Tin kế tiếp được biết là ngày 15 tháng 3 

vừa qua thì Anh Trưởng Vượng đã vào nhà 

thương và được bắt đầu chữa trị bệnh ung thư gan 

bằng Chemotherapy, nghĩa là được chích thuốc 

chemical vào người để giết chết các tế bào ung 

thư, nhưng đồng thời các tế bào tốt cũng bị ảnh 

hưởng. Việc chữa trị này làm cho người rất mệt 

mỏi… Trong tinh thần gia đình chúng ta hàng 

ngày thêm lời cầu nguyện. Xin Chúa và Mẹ 

Maria sớm thuyên giảm bệnh tật, và gia tăng sức 

mạnh tinh thần và thể xác cho Anh. 

Gia đình Tận Hiến Đồng Công của chúng 

ta có tin buồn là chị Anna Maria Trần Thị Quai 

được Chúa gọi về ngày 5 tháng 3 vừa qua, tại 

Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi. Và Anh Anphongsô 

Mai Dương Thế - Phu Quân của Chị Vui mới qua 

đời, hưởng thọ 60 tuổi. Chị Vui chỉ mới dự thính 

trong gia đình chúng ta thôi, nhưng trong tinh 

thần yêu thương Chúa dậy thì chúng ta cũng sẵn 

sàng chia sẻ và cầu nguyện cho Anh. Ban Phục 

Vụ chúng em đã xin lễ cầu nguyện cho Chị Anna 

Quai và Anh Anphongsô Thế vào sáng chủ nhật 

ngày 11 tháng 3 vừa qua, lễ nhất.  

Riêng Chị Anna Quai là người trong gia 

đình nên em có gửi báo tin về nhà dòng. Anh 

Châu là Anh Linh Mục đặc trách về GĐTHĐC 

cho biết là Anh đã dâng lễ cầu nguyện ngay sáng 

hôm sau. Em nghĩ đây là lý do rất đặc biệt của 

Gia Đình Đồng Công là chúng ta có nhiều Linh 

Mục là các Cha Anh cầu nguyện cho. Em hy 

vọng chúng ta hãy đoàn kết yêu thương nhau thật 

sự để tình yêu Chúa được tỏa sáng! và chúng ta 

được sống trong niềm vui thiên đàng ngay nơi 

trần thế này, vì nơi nào có yêu thương là nơi đó 

có sự hiện diện của Thiên Chúa. 

Nếu anh chị nào từ trước tới nay mà chưa 

bao giờ nhận được Báo Thánh Gia, xin vui lòng 
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cho em biết tên và địa chỉ chính xác, em sẽ gửi về 

văn phòng GĐTHĐC Missouri. Ngày 14 tháng 4 

sẽ sinh hoạt ở nhà Anh Chị Lễ. 

Trong các buổi sinh hoạt gia đình của 

chúng ta thường chỉ chia sẻ hai câu hỏi gợi ý, vì 

chúng ta không có nhiều thời gian. Hôm nay 

chúng ta mừng kính Thánh Cả Giuse là bổn mạng 

của Cha Linh Hướng, nên em có xin Cha một câu 

hỏi gợi ý về Thánh Cả Giuse. Câu hỏi thứ hai thì 

em trích trong báo Thánh Gia tháng 2/2012 số 

230 trong bài viết với chủ đề "Vào Hoang Địa" 

của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà 

chắc các anh chị đã đọc qua. 

Sau khi chia sẻ sôi nổi với những tư tưởng 

phong phú và ý kiến dồi dào thì em xin được tóm 

ý như sau: Thánh Giuse có nhiều nhân đức tốt, 

nhiều mẫu gương tốt như nhịn nhục, khiêm 

nhường, âm thầm kín đáo, ít nói, vừa làm vừa cầu 

nguyện… Đây là một mẫu người đàn ông lý 

tưởng! Để cho gia đình có hạnh phúc thì mỗi 

người chúng ta hãy bắt chước các nhân đức của 

Ngài.  

Qua câu hỏi gợi ý số hai, Chị Hường chia 

sẻ là “Mến Chúa thì dễ nhưng yêu người thì 

khó!” chúng ta đang sống trong Mùa Chay nên 

chúng ta cố gắng thực thi tinh thần bác ái yêu 

người yêu tha nhân nhiều hơn nữa. Chị Thọ chia 

sẻ trong cuộc sống đôi khi chúng ta hay nói vô 

tình làm mất lòng những người chung quanh, 

trong Mùa Chay này chúng ta hãy cố gắng sống 

quan tâm đến nhau, đặc biệt là quan tâm đến lời 

nói cho khỏi mất lòng nhau… Anh Ân đề nghị 

trước khi ăn thì chúng ta nên đọc "Kinh Đọc 

Trước Khi Dùng Bữa" do Anh Cả soạn. Đây là 

một ý kiến hay, em hứa sẽ in bản kinh để quí Anh 

Chị chúng ta sẽ đọc vào các buổi họp mặt tới. 

Để kết thúc buổi học hỏi và thảo luận 

trong tình huynh đệ yêu thương chúng em hiệp 

nhất bên nhau cùng dâng Thánh Lễ do Cha Giuse 

M. Vũ Kim Ngân chủ tế để mừng kính Thánh Cả 

Giuse và tạ ơn 60 năm thành hôn của Anh  Chị 

Nguyên + Sĩ. Trong bài giảng Cha có nhắc chúng 

em hãy quan tâm đến nhau, hãy nghĩ đến nhau 

như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Hãy cầu xin 

Thánh Cả Giuse ban cho ơn điềm tĩnh, nhẫn nại 

chịu đựng và kiên trì. Sau Thánh Lễ là bữa cơm 

thân mật do Anh Chị Nguyên + Sĩ khoản đãi 

trong tình thương yêu nồng thắm của gia đinh con 

Mẹ. 

 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX 

Hôm nay phiên họp được tổ chức tại nhà 

AC Tân vào lúc 10:30 am chủ nhật . Đăc biệt 

hôm nay có sư hiện diện của Anh Linh mục Đinh 

Vương Cần, nhân dịp ngài xuống giảng phòng tại 

Houston. Hôm nay cũng là lễ giỗ 100 ngày của 

Anh Đaminh Maria Nguyễn văn Hậu 

 Anh Long xướng kinh khai mạc, sau phân 

xướng kinh chị Tâm gửi lời chào mừng tới 60 AC 

tham dự buổi họp và cầu nguyện cho thân phụ 

của chị nhan dịp lễ giỗ . 

 Anh Trưởng giới thiệu Chị Xuân của các 

thánh Tử Đạo đến dự. Anh Trưởng cũng nhắc 

nhở các AC về tinh thân tận hiến là bỏ mình và 

yêu nhau 

 Tâm Tình của Anh Đặc Trách: 

Hôm nay trong số báo Thánh gia Anh đặc 

trách nói về những việc cả thể của thánh Cả Giuse 

và phần sau Anh đặc trách mời gọi mọi người 

tham dự ngày hội ngộ và cũng là những ngày tĩnh 

huấn vào từ 21 đến 24 tháng 6 năm 2012. Xin các 

AC cố gắng thu xếp tham dự để mỗi năm mới có 

3 ngày chúng ta hướng tâm hồn về Chúa và Mẹ 

Maria để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau . Đề tài 

năm nay sẽ là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công: 

Gia Đình Maria. 

 Chị Trinh phụ trách độc bài chia sẻ: bài 

chia sẻ hôm nay nói về sự thống hối và ăn năn 

trong những ngày mùa chay. Tất cả nhân loại dều 

là tội nhân cần phải cấp bách thống hối và ăn năn, 
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vì cuộc đời thật ngăn ngủi va qua mau. Sám hối 

trong hành đông và tư tưởng, vì không biết lúc 

nào Chúa gọi . 

Đặc biệt hôm nay có Anh Linh Mục Cần 

chia sẻ. Trước hết Anh chào mừng tất cả mọi 

ngươi trong tinh thần Đồng Công. Sau đó Anh 

nói Chúa đến thế gian này mang đến cho chúng ta 

2 món quà: 

1. Thánh ý Chúa Cha 

2. Và một quả tim 

 Đau khổ đến với chúng ta là tại chúng ta 

không đi vào luật lệ và thứ tự Chúa đã đặt ra. 

Chúng ta cần sám hối và ăn năn là từ bỏ tội lỗi và 

cải thiệu cuộc sống.  Chúng ta phải sám hối trong 

gia đình trước. Tức là chúng ta phải cư xử tốt với 

nhau trong gia đình… Mục tiêu của chúng ta là 

nước trời… Vợ chồng hãy yêu nhau bằng quả 

tim… Hãy chấp nhận nhũng thiếu sót của người 

khác. 

Phần Linh Tinh: 

Anh Trưởng kêu gọi mọi người tham gia 

cuộc hội ngộ, một số sẽ đi bằng máy bay và số 

còn lại đi bằng xe van. Kỳ họp tháng 4 sẽ được tổ 

chức tại nhà AC Tú Trinh lúc 10:30 ngày 15 

tháng 4 năm 2012. Tháng 5 tai nhà Chị Bích; 

Tháng 6 tai nhà AC Đức; Tháng 7 tai nhà AC 

Tĩnh, Tháng 8 tai nhà AC Ty. 

 Sau đó chị Tâm đại diện cám ơn sự hiện 

diện của các AC, và Anh Triêu cám ơn AC Tâm 

đã mời AC tới họp và cung cấp bữa ăn trưa thật 

đầy đủ . 

 Anh Linh mục Đinh Vương cần làm phép 

của ăn và các AC chup hình lưu niệm 

 Chúng em cám ơn  chủ nhà và Anh cần 

đã đến với chúng em với bài chia sẻ đầy ý nghĩa . 

 GĐTHĐC Houston 

 

 

GIA ĐÌNH LOS ANGELES, CA 

Mừng Lễ Thánh Giuse Bổn Mạng 

Năm nay gia đình vùng Los chúng em 

mừng lễ quan thầy là thánh cả Giuse trước 2 

ngày. Lẽ ra đúng ngày là ngày 19 tháng 3 là ngày 

thứ Hai.  Nhưng vì ai nấy đều vẫn còn phải đeo 

mang cái nợ “trân ai”, không thể nghỉ ngày 

thường, nên chúng em mừng vào ngày thứ bảy, 

ngày 17 tháng 3. Không hiểu ông Trời giận dỗi 

thế nào mà ngày hôm ấy cho mưa dổ xuống ào 

ào, gió rít từng cơn, lạnh buốt tới xương. Mấy cụ 

già lọm khọm cỡ tuổi gần đất, xa trời như em, chỉ 

có nước ngồi co ro trên xe và phó mặc cho các 

ông, các bà ấy muốn kéo đi đau thì kéo, muốn đổ 

xuống đau thì đổ. Thật ra thì ai nầy đều phải ghi 

ơn anh Phó Miền là anh chàng họ KHỔNG (cháu 

sáu mươi đời của ĐỨC KHỔNG PHU có khác). 

Trời mưa như tầm như tã vậy mà anh vác xe nhà 

đi đón hết người này đến người khác. Đã vậy có 

nhiều người khi anh tới, chưa  chịu ra ngay, vẫn 

còn nán lại sơn môi, vẽ mày. Ấy vậy mà anh vẫn 

điềm đạm, nở nụ cười, xuống mở cửa xe. Cử chỉ 

ấy đã thể hiện rõ nét tinh thần gia đình con Mẹ 

Đồng Công. 

Đúng 10 giờ chúng em ghé bến. Vừa 

xuống xe, chị Yến và anh chồng ra niềm nở tiếp 

đón mời chúng em vào nhà. Vừa vào đến nhà thì 

đã thấy lố nhố trong bếp năm sáu anh chị, đặc 

biệt nhất là anh chị trưởng Miền Tấn Tĩnh và chị 

Kiều Nga.  

Khi mọi người đang ngồi nhâm nhi ly trà 

nhìn mưa rơi thì anh Mại là Linh Hướng Miền 

che chiếc dù đen, đi dưới mưa tầm tã tiến vào 

nhà. Chúng em vôi vàng ra đón tiếp. Tuy vội 

vàng, nhưng anh không quên bắt tay từng anh, 

từng chị. 

Qua cử chỉ thân mật ấy, lòng chúng em ai 

nấy đều cảm thấy như ấm lại. Qua cái bắt tay 

nồng nàn ấy, phải chăng anh đã chuyền cho 

chúng em một thứ tình, đóa là Tình Gia Đình Con 

Mẹ Đồng Công. Mọi việc ổn thỏa, chúng em 
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cùng anh ngồi vây xung quanh dẫy bàn có đặt 

tượng Mẹ và Thánh Quan Thầy Giuse sát bên 

nhau.  

Chẳng mấy khi co dịp hai ông bà được 

ngồi gần gũi bên nhau để mà nhìn đám con lưu 

lạc quy tu thành một gia đình, chắc hai ông bà 

cũng cảm thấy vui và mãn nguyện lắm ! Hôm nay 

anh Linh hướng dành cho chúng em nửa giờ huấn 

đức. Anh khuyên chúng em, nhất là các anh nên 

noi gương, bắt chước Thánh Cả Quan Thầy là nên 

it nói, cố gắng cặm cụi mà làm việc, ráng chịu 

khó vác thánh giá mà Chúa trao cho hàng ngày. 

Nghe những lời đó chắc các chị hôm nay lấy làm 

mãn nguyện. Có vài chị tủm tỉm cười, tỏ ra lấy 

làm mãn nguyện. Có lẽ trong lòng đang nghĩ: 

”thôi thì từ nay cứ để cho chúng em nói, còn các 

anh cứ cặm cụi mà làm, mà đeo, mà mang, mà 

vác, mệt nghỉ.”( đùa chút cho vui, đừng giận 

nghe các chị?) Sau giờ huấn đức, dù đã trễ nhưng 

ý của chi Trưởng vùng muốn dâng lên Mẹ tràng 

chuỗi Mân côi mùa Thương để gọi là một chút 

thống hối ăn năn trong mùa chay Thánh. Lần hạt 

xong, tất cả chúng em đều quy xuống đọc kinh 

tận hiến. Dứt lời kinh, chúng em dành một phút 

im lặng để nguyện cầu. Căn phòng trở nên tĩnh 

mịch, ngoài trời mưa vẫn đổ. Máy chục tâm hồn, 

mấy chục con tim đang hòa chung cùng một nhịp 

đập. Mọi người ai náy đều cúi đầu, hầu như đang 

nghe tiếng thổn thức của cõi lòng về một quá khứ 

nhuốc nhơ đã rời xa lòng thương xót Chúa.  Sau 

đó chúng em cùng nhau hướng về bàn thờ cùng 

với cha chủ tế hiệp dâng thánh lễ. 

Bài ca: ”Về Bến Thiên Đàng” được anh 

Thái Bạch cất lên mở đầu cho phần nhập lễ. 

Chúng em dồn hết tâm hồn vào lời ca tiếng hát để 

nguyện xin Thánh Quan thầy bầu cử, độ trì. 

Trong phần giảng thuyết, cha chủ tế cũng nhấn 

mạnh về nhân đức của Thánh Giuse và nhắc nhở 

mọi người phải noi theo. 

    Trong  phần kết lễ anh Thái Bạch đã 

lựa bài “Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu 

quang…”  Bài này cũng rất hay, vì đã nêu lên đức 

độ của vị Thánh Quan Thầy để anh chị em noi 

gương.  

Sau thanh lễ anh chị chủ nhà đã khoản đãi 

chúng em một buổi tiệc thật là linh đình. Đặc biệt 

là món Chả Cá Thăng Long mà ai đã ăn ắt là phải 

nhớ đời. 

Thư ký tường thuật 

 

GIA ĐÌNH OKLAHOMA CITY, OK 
ĐỨC BÁC ÁI: TRƯƠNG MỤC  TIẾT  KIỆM 

 DÀNH CHO  THIÊN ĐÀNG 

Thời gian gần đến ngày họp  mà các  AC 

trong  Ban Điều Hành lo lắng  liên lạc hàng ngày  

vì dự báo thời tiết cho biết ngày họp sinh hoạt  

vùng Oklahoma  thời tiết xấu  có thể bị tuyết và 

đường sẽ đóng đá vì nhiệt độ xuống thấp . Định 

dời sang tuần sau nhưng lại không ổn vì có thể 

trùng với những sinh hoạt của các hội đoàn khác 

mà các AC đã tham gia ,. thôi thì tất cả phó thác 

cho Chúa và Mẹ Maria . 

Buổi họp cũng theo đúng lịch trình  khi   

ngày thứ bảy dự báo thời tiết chỉ có lạnh nhưng 

không có tuyết và đường khô ráo. Sáng chúa nhật, 

Anh Phước thông báo mời gọi các Anh Chị đến 

sinh hoạt. Trong hoàn cảnh  khó khăn và gấp rút 

đó hơn 20 anh chị đã thu xếp đến tham dự sinh 

hoạt tại nhà Chị Phương cùng đọc kinh cầu 

nguyện cho linh hồn Anh Phạm Đức Tú  được 

Chúa gọi về vào tháng trước. 

Đặc biệt trong khi chờ đợi các Anh Chị 

đến, trong tinh thần gia đình các Chị đã cùng  hàn 

huyên tâm sự  cùng chia sẽ nổi mất mát lớn lao 

với Chị Phương trong  những ngày tháng mà gia 

đình mất đi người thân thương. 

Mở đầu buổi sinh hoạt Anh Trưởng Chức 

chào mừng tất cả các Anh Chị đến tham dự mặc 

dù bên ngoài  lạnh với thay đổi thời tiết bất 

thường nầy cùng chào mừng các thành viên trong 

gia đình Chị Phương. 
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Phần cầu nguyện được đưa lên phần đầu 

của buổi sinh hoạt với ý chỉ cầu cho linh hồn Anh 

Cả Đa-Minh Trần Đình Thủ và  Anh Giuse Phạm 

Đức Tú với phần lần chuổi Mân Côi cùng 5 sự 

Thương xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ 

Maria cho các linh hồn được sớm hưởng nhan 

Thánh Chúa . 

Chủ đề sinh hoạt tháng  2/2012 Đức Bác 

Ái được chọn để các Anh Chị cùng nhau chia sẻ 

và suy niệm trong tháng để chọn một hướng đi 

cho  mỗi người  

 Câu hỏi gợi ý chia sẻ: 

1.Đức Bác Ái là gì? Bác ái thật ? bác ái 

giả ? 

2. Đâu là những điều chính yếu của đức ái 

Kitô Giáo ? 

3.Chúng ta phải sống đức ái đó ra sao? 

Trong phần khai triển vể đức  bác ái Anh 

Trưởng Chức nêu lên “ Bác Ái là tinh yêu thương 

rộng lớn giữa Thiên Chúa với loài người và giữa 

loài người với nhau. Có thể nói đức ái bao trùm 

lên tất cả các các đức tính nhân bản khác và nó 

được khơi nguồn từ Thiên Chúa chính là Tình 

Yêu  

Đức ái có thể nhận thấy qua nhiều tôn 

giáo, tín ngưởng khác, nhưng với  Kitô Giáo thì 

đức ái được nhận thức qua các điều chính yếu 

sau: (1) Đức ái Kitô  giáo trước hết là một nhân 

đức đối nhân  “phải  yêu người thân cận như 

chính mình”; (2) Đức ái Kitô giáo là hành động 

yêu thương không mong đáp đền “nếu anh em 

yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa 

gì đâu ?...Trái lại , anh em hãy yêu thương kẻ thù 

,hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng 

được đền trả”; (3) Đức ái kitô giáo là yêu thương 

cả cừu nhân “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho 

những kẻ ngược đãi anh em ….”; (4) Đức ái kitô 

giáo là không xét đoán tha nhân “Sao  anh thấy 

cái rác trong con mắt của người anh em ,mà cái 

xà trong mắt của mình thì lại không để ý tới ?...”; 

(4) Đức ái kitô giáo là tha thứ mãi mãi  “  Thầy 

không bả o là đến bảy lần  , nhưng là đến bảy 

mươi lần bảy …”; (5) Đức Giêsu chính là mẫu 

gương về đức ái cho tất cả chúng ta  “Anh em hãy 

thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương  anh 

em”;  

Trong phần chia sẻ các câu hỏi gợi ý, câu 

hỏi số 1  được các Anh chị đóng góp nhiều nhất   

đâu là  bác ái thật và bác ái giả. Cuôc sồng hằng 

ngày có thể gặp nhiều  là đức ái giả  chung quanh 

ta và điều nầy  dể dàng đưa chúng ta đến tình 

trạng tham vọng, vụ lợi và tìm danh vọng cho 

chính mình . Do đó nên lưu tâm đến  ngày tận thế  

Thiên Chúa  phán xét về đức ái chứ không phải 

về các thành công vĩ đại mà chúng ta  đã làm  qua 

cuộc sống hằng ngày là  tiền bạc, danh vọng 

cùng, quyền năng …. 

Phần mục vụ gia đình: Đề tài  “ Tình Bạn” 

được  Thầy Sáu San mang đến cho các anh chị 

GĐTH như  món quà quý báo  với các câu 

chuyện xảy ra hằng ngày chung quanh chúng ta . 

Trong đời sống hạnh phúc gia đình có rất nhiều 

điều chúng ta không thể “ trút bầu tâm sự “ của 

mình cho người chồng hay vợ mà lại dễ dàng 

phơi bày tâm tình cùng người bạn tâm giao của 

mình. Do đó trong đời sống  tình bạn chân chính 

cũng là điều mà chúng ta phải luôn trân quý trong 

cuộc sống quá nhiều thử thách mà quan niệm về 

vật chất đang được đề cao. 
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Phần sinh hoạt gia đình:  

- Chúc mừng sinh nhật chị Kim Trường  

(phu nhân Anh Thơ )  

-Thông báo NgàyHội Ngộ GĐTHĐC HẢI 

NGOẠI  kêu gọi các AC tham dự. Đơn sẽ phát 

vào buổi sinh hoạt tháng 3. 

-Để thực hiện Đức Bác ái  túi kín hằng 

tháng đưọc đề nghị  dành cho  đóng góp vào các 

việc  bác ái và các AC sẽ thực hiên  điều  nầy … 

Buổi sinh hoạt chấm dứt sau phần cầu 

nguyện buổi tiệc đơn sơ và thanh đạm do gia đình 

Chị Phương khoản đãi . 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS 

Sinh Hoạt Đặc Biệt: Lễ Quan Thầy và Kỷ Niệm 

Đệ Nhị Chu Niên Thành Lập GĐTHĐC Wichita 

Lễ Truyền Tin Tháng 03/2012, GĐTHĐC 

Wichita tròn 2 tuổi. Lễ này còn là Bổn Mạng của 

GĐ Wichita, do đó  lần sinh hoạt này là rất quan 

trọng đối với GĐTHĐC Wichita.  

Cuộc sinh hoạt được diễn ra trong 2 ngày: 

giảng phòng-tĩnh tâm vào chiều Thứ Sáu 16-03-

2012 và lễ kính Bổn Mạng và Kỷ Niệm Ngày 

Thành Lập vào Thứ Bảy 17-03-2012.  

Bu i T  h Tâ  chi u Th  S u: 

5 giờ chiều, ACE tập trung tại nhà Anh 

Trưởng Đỗ Đình Rư và đã được hội ngộ Anh Đặc 

Trách Thomas Nguyễn Huy Châu và Anh 

Gregory Trần Vy. Về phía GĐ Wichita, có các 

AC Rư-Hoàng, AC Thành-Hà, Anh Đoàn, Chị 

Sáng, AC Bảo-Hương và các chị Tám, Kim, 

Hương, cùng 1 số thân hữu của các ACE.  

Chương Trình bắt đầu lúc 6 giờ chiều. 

Trước hết Anh Thành giới thiệu và bắt đầu thủ 

tục khai mạc, sau đó là phần giảng huấn của Cha 

Châu. 

Đầu tiên Cha Châu xác định tên gọi của 

Lễ kính ngày mai là L  T u    Ti , mà đôi khi 

chúng ta vẫn quen gọi là Lễ Mẹ Truyền Tin hay 

Lễ Mẹ Nhận Tin, v.v. 

Nhân tiện có 1 số ACE ngoài GĐTHĐC 

tham dự, ngài đã giới thiệu sơ lược về GĐTHĐC:  

    ACE    c  g    c   Đ c M : gọi nhau bằng 

anh/chị, xưng em; châm ngôn: phục vụ, không 

hưởng thụ; hu  hi u: thể hiện tình yêu thương, 

gắn bó và tinh thần khiêm tốn, nhường nhịn, phục 

vụ;     i h  h   ch  h: yêu nhau, bỏ mình và tận 

hiến cho Đức Mẹ, với mục tiêu thánh hoá bản 

thân, thánh hoá gia đình, khiêm tốn phục vụ cộng 

đoàn nơi mình sống và sinh hoạt. 

B i gi  g ch  h: kinh tin kính có nhắc 

đến tên Philatô, tượng trưng cho giai đoạn lịch sử 

mà Chúa xuống thế, hoạt động và chịu chết. Khi 

xử Chúa Giêsu, Philatô phải đối mặt với đám 

đông, gồm: 1- bọn tư tế và Pharisiêu là những kẻ 

chủ mưu giết Chúa, 2- những người ủng hộ Chúa: 

rất ít và yếu ớt vì sợ, và 3- những người a dua 

chống đối Chúa.  

Trong 3 nhóm trên, nhóm thứ 3 là đông 

nhất. Đó là thành phần a dua, thiếu hiểu biết, xu 

thời. Mới trước đó, thấy Chúa vinh quang vào 

thành, họ reo mừng chào đón, đến khi Chúa thất 

thế, họ trở mặt chống đối. Loại người này rất 

nguy hiểm. Trước lời tố cáo Chúa Giêsu xúi dân 

nổi loạn chống lại Xê-da của bọn tư tế và 

Pharisiêu, và trước tiếng reo hò cuồng loạn của 

đám đông a-dua, Philatô đã phải quyết định cho 

đóng đinh Chúa.  

Có lẽ đa số chúng ta thuộc về nhóm a-dua 

này. Chúng ta tỏ ra trung thành với Chúa khi xem 

lễ và khi đọc kinh, nhưng ở ngoài đời, chúng ta 

làm bao điều xấu, qua tư tưởng, lời nói và việc 

làm. Chúng ta rất dễ bị giao động khi nghe vài 

chuyện không hay xảy ra trong Giáo Hội (bản 

chất của Giáo Hội là thánh thiện, nhưng cũng có 

1 số phần tử không tốt). Chúng ta cũng rất dễ bị 

lung lay bởi những tác động bên ngoài hoặc khi 

gặp những thử thách, trở ngại. Ta hãy cầu xin để 

được giữ vững đức tin, trung thành với Chúa, với 
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Giáo Hội; không bị giao động và mất bình an do 

bệnh tật và thử thách; trung thành với vợ/chồng; 

trung thành với cộng đoàn; trung thành với Hội 

Dòng v.v... Xin cho chúng con luôn được nhận ra 

thánh ý Chúa, sống trung thành và bình an. 

Gi i       s   h c   c: Cha Châu đã 

giải thích 1 số điều bổ ích: 

- Mạc khải công: từ sau cái chết của 

Thánh Gioan Tông Đồ, không còn mạc khải công 

nữa. Các mạc khải sau đó chỉ là mạc khải tư mà 

Giáo Hội không buộc phải tin.  

- 4 tín điều về Đức Mẹ: Mẹ Thiên Chúa,  

Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đồng Trinh Trọn Đời và  

Hồn Xác Lên Trời. 

- Ta cần sùng kính Đức Mẹ có nền tảng, 

dựa vào kinh thánh, chứ không làm theo cảm 

tình. 

Sau đó 2 cha đã ngồi toà và ACE đã lãnh 

nhận bí tích giải tội. 

Trong Thánh Lễ đồng tế, Cha V  c    i 

chia sẻ. Trong bài đọc, Tiên tri Hôsê đã kêu gọi 

mọi người hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa 

ngươi. Với mỗi người, Chúa dùng 1 phương cách 

khác nhau để đưa ta quay về với Ngài. Lúc đầu 

Chúa có thể dùng 1 tác nhân nào đó đưa ta đến 

với Ngài. Nhưng lần hồi, ta chợt nhận ra rằng, 

chính chúa mới là đối tượng cuốn hút chúng ta; ta 

trở nên thực sự gắn bó với Ngài và Ngài trở thành 

lựa chọn tốt đẹp nhất cho ta.  

 

L  B   M  g & Kỷ Ni   Ng   Th  h L   

Buổi họp mặt bắt đầu lúc 10 giờ sáng Thứ 

Bảy 17-03-2012, tại tư gia Chị Nguyễn Thị Sáng. 

Thành phần tham dự có: Anh Đặc Trách Thomas 

Nguyễn Huy Châu, Anh Gregory Trần Vy, toàn 

thể ACE GĐTHĐC Wichita, các cảm tình viên, 

và các thân hữu; tổng cộng khoảng 50 người. 

Khai mạc, Anh Trưởng Đỗ Đình Rư chào 

mừng Anh Châu, Anh Vy và toàn thể mọi người 

tham dự sau đó Anh giới thiệu và tuyên bố lý do. 

Anh Châu ngỏ lời cảm ơn Anh Trưởng đã 

hàng năm mời các Anh đến dự và chia sẻ niềm 

vui với Gia Đình Wichita đồng thời tạo điều kiện 

để các cảm tình viên đến dự để tìm hiểu. Anh 

cũng nhân dịp giới thiệu về GĐTHĐC tới các 

ACE cảm tình viên và các khách mời.  

Thánh Lễ đồng tế kính Sự Kiện Truyền 

Tin đã diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Bài chia 

sẻ của Cha Châu với ý chính như sau: 

Khác với Phật Bà Quan Âm chỉ là 1 hoá 

thân của Đức Phật, Đức Mẹ là 1 con người độc 

lập và là 1 nhân vật lịch sử. Mẹ là 1 phụ nữ có lý 

trí, có ý chí và có tự do. Vào thời đó, phụ nữ 

không chồng mà có thai là điều cực nhục, và phải 

chịu ném đá đến chết.  Khi Thiên Thần truyền tin, 

Mẹ có quyền tự do lựa chọn câu trả lời: đồng ý 

hay không đồng ý. Nhưng Mẹ đã xin vâng theo 

Thánh ý Chúa dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra; 

Mẹ tin vào Chúa.  

Nếu Chúa hiện ra phán bảo với chúng ta, 

chắc chúng ta sẽ dễ dàng vâng theo. Nhưng trong 

hầu hết trường hợp, Chúa thường phán bảo qua 

các ngôn sứ. Ngày nay, chúa dạy bảo ta qua 

những người xung quanh ta: các linh mục, cha 

mẹ, vợ chồng, bạn bè, con cái, ... Khi nghe họ nói 

điều phải, ta phải dẹp bỏ tự ái để nghe theo, vì đó 

là sứ ngôn, là lời Chúa dạy ta. 

Do đó, ta hãy về nhà, nghe và vâng theo 

lời Chúa qua những ngôn sứ quanh mình, như khi 

xưa Đức Mẹ đã xin vâng theo Thánh ý Chúa qua 

sứ ngôn từ Thiên thần Gabriel. 
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Cuối Lễ, Anh Đoàn đại diện ACE cảm ơn 

2 cha và Chi Dòng cùng mọi người tham dự. Anh 

nói, GĐ Wichita còn nhỏ bé nhưng hàng tháng 

sinh hoạt đều đặn và luôn lập lại lời tận hiến cho 

Mẹ. Tinh thần tận hiến giúp ACE sống yêu 

thương, chia sẻ, nâng đỡ nhau khi hữu sự. Riêng 

Anh, vừa qua bị bệnh rất nặng, bác s  đã bó tay, 

nhưng Anh vẫn tin tưởng phó thác. Chúa đã chữa 

anh. Anh nguyện suốt quãng đời còn lại sẽ làm 

hết sức mình để dâng lên Chúa và Mẹ.  

Kết thúc Thánh Lễ, mọi người đã chụp 

chung mấy pô ảnh kỷ niệm. Sau đó là tiệc mừng 

diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình. 

Sau tiệc mừng, Anh Châu và Vy đã cùng 

toàn thể ACE GĐTHĐC Wichita đi thăm Chị 

Đinh Thị Đào, thành viên của GĐTHĐC và là vợ 

của Anh Phạm Văn Đoàn, đang nằm điều dưỡng 

tại 1 nursing home ở Wichita. Nhân dịp này, Cha 

Châu đã ban bí tích xức dầu, ban Mình Thánh 

Chúa và bí tích giải tội cho Chị Đào. Cầu chúc 

Chị luôn kiên vững phó thác trong tay Chúa và 

Mẹ. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho Chị mau 

bình phục. 

Một lần nữa, GĐTHĐC Wichita xin chân 

thành cảm ơn Anh Đặc Trách, Anh Vy và Chi 

Dòng về sự ủng hộ và nâng đỡ tận tình đối với 

GĐ nhỏ bé và non trẻ của chúng em.  

 

   

GIA ĐÌNH SPRINGFIELD, MO  

Theo lịch trình sinh hoạt hàng tháng, 

Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay vừa qua, GĐTHĐC 

Springfield, MO chúng em họp mặt tĩnh tâm Mùa 

Chay và sinh hoạt tại gia đình AC Nguyễn Minh 

Đức & Nguyễn Kim Xuyến vào lúc 5 giờ chiều 

ngày 11/3/ 2012 . Tổng số tham dự là 15/16 và có 

thêm chị Têrêsa Lan Phạm còn rất trẻ,mặc dù mới 

hơn 16 tuổi, nhưng chị ước muốn gia nhập 

GĐTHĐC và đã được phép chuẩn của Cha Đặc 

Trách GĐTHĐC với sự đồng ý của cha mẹ. Thời 

gian này chị tham dự các buổi sinh hoạt để tìm 

hiểu và nếu không có gì trở ngại, chị sẽ xin Tận 

Hiến cho Trái Tim Mẹ vào dip Đại Hội 

GĐTHĐC/HK từ 21-24 tháng 6 năm naỵ  

 

Nhân dịp tháng kính Thánh Cả Giuse và 

cũng để chúng em chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận 

nhiều Ơn Thánh trong Mùa Chay Thánh, đặc biệt 

Tuần Thánh mà đỉnh cao là TAM NHẬT 

THÁNH và CHÚA PHỤC SINH, anh trưởng 

vùng đã mời Cha Đặc Trách GĐTHĐC Tôma 

Aquinô M. Nguyễn Huy Châu, CMC đến giúp 

chúng em tĩnh tâm và lãnh nhận Bí Tích Hoà 

Giải. 

Đúng 5 giờ chiều, khai mạc giờ tĩnh tâm 

với cùng 1 đề tài có 2 ý nghĩa :” Người Cha 

 hâ  h u và Đ a c   h a g    g “  (Lc  5,   -

32 ) Cha Đặc Trách phân tích tỉ mỉ xúc tích đã 

giúp mỗi người chúng em có những suy tư riêng 
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biệt thấm thía đã nhận ra mình là đứa con yếu 

đuối nhiều tội lỗi đầy khuyết điểm, nhưng biết tin 

tuởng tuyệt đối cậy trông phó thác vào Tình Chúa 

đầy Lòng Từ Bi Thương Xót, sẵn sàng chờ đợi 

tha thứ mọi lỗi lầm cho người con thực tâm thống 

hối trở về. 

Phần cuối giờ tĩnh tâm, Cha Đặc Trách đã 

khéo léo chuyển qua dụ ngôn: “Con chiên bị lạc” 

(Lc 15, 4-7). Bối cảnh như sau: “Một người có một 

trăm con chiên mà bị lạc mất một con . Ông ta để 

99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ 

được con chiên bị mất . Tìm được, ông rất mừng 

rỡ vác nó lên vai và về đến nhà, ông đã mời bạn 

bè hàng xóm lại để chung vui với ông vì đã tìm 

được con chiên bị lạc” . Cuối cùng Chúa kết luận: 

Cả Thiên đàng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi 

ăn năn hối cải hơn là 99 người công chính không 

cần phải sám hối ăn năn. Điều đó nói lên Lòng 

Chúa đầy tình thương xót những người tội lỗi và 

rất vui mừng khi họ thực tâm sám hối trở về với 

Chúa  như Chúa đã nói với Thánh Nữ Faustina 

Kowalska . Với tâm tình thống hối và tin tưởng 

vào Lòng Thương Xót Chúa, chúng em lần lượt 

đến tòa Cáo Giải để được Chúa nhân từ tha thứ 

lỗi lầm . 

Và tiếp theo là Thánh Lễ đồng tế do Cha 

Đặc Trách GĐTHĐC Chủ Tế,  đồng tế và  diễn 

giải Phúc Âm do Cha Phó xứ Chính tòa Saint 

Agnes kiêm Quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo 

Springfield, MO: James M. Đỗ Long Vân, CMC. 

Trong bài giảng ,Cha đã kể câu chuyện có thật ở 

Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công Carthage, cách đây ít 

năm khi Cha còn là Thầy đã cùng với một Cha và 

một Thầy khác tổ chức trồng bí mướp,  nhưng chỉ 

tốt lá xum xuê, mà chẳng có hoa trái gì cả,  mặc 

dù làm đủ mọi cách, cho đến khi có một Cha chỉ 

cho dùng loại phân bón cho hoa trái (bloom 

food). Thời gian sau bí mướp nảy sinh rất nhiều 

hoa, đậu nhiều trái . Từ câu chuyện có thật vừa 

kể, Cha Quản Nhiệm kết luận: Trong  đời  sống 

tâm linh của chúng ta nhiều khi cũng không thể 

thăng tiến được, mặc dầu chúng ta cũng đã có 

nhiều cố gắng, nếu chúng ta không chịu khử trừ 

những nết xấu làm đầu và áp dụng những phương 

thế thiêng liêng cần thiết để tâm hồn phát sinh 

nhiều hoa trái nhân đức và đời sống thiêng liêng 

mỗi ngày một thăng tiến. 

Phần Thánh ca trong Thánh Lễ đều hướng 

về tâm tình sám hối Mùa Chay do tất cả chúng 

em đảm trách . Bài ca: “Lạy Chúa, Chúa Trời 

con. Con đến thưa cùng Ngài , Lỗi con dâng ngập 

trời, Nguyện đừng đoán phạt con. Lạy Chúa . . . .”  

Mở đầu phần Nhập Lễ  và bài ca Dâng Lễ, chúng 

em hiệp ý cùng Cha Chủ Tế dâng của Lễ đền tội 

qua lời ca tiếng hát thật cảm động thống thiết:  

“Con biết Cha chẳng nhận lễ vật con hiến tế , Một 

khi con vẫn mê say đời vui dưới thế . Con chỉ xin 

dâng Ngài tâm tình nay sám hối, Lòng tin nơi 

Chúa thôi , tin thật đến khôn nguôi . Lạy Chúa . . 

. .”.  Với phần Hiệp Lễ, trong giờ phút chúng em 

được diễm phúc kết hiệp mật thiết với Chúa 

Giêsu Thánh Thể, với tâm tình yêu mến,  tín thác 

nơi Lòng Thương Xót Chúa, chúng em thỏ thẻ 

bên Lòng Chúa xót thương: “Lạy Cha, đầy lòng 

thương xót. Con xin nép lòng vào Trái Tim Cha, 

là nguồn từ ái bao la. Xin Cha tha thứ lỗi lầm. Ôi 

Trái Tim từ tâm, với lòng xót thương đại dương. 

Nơi chúng con ẩn thân , Con xin Ngài cứu sinh 

đời con”.  

Cuối Thánh Lễ, chúng em cùng nhau Tận 

hiến lại cho Trái Tim Mẹ qua kinh Tận Hiến và 

Thánh ca: “Lạy Mẹ Maria , Mẹ Thiên Chúa, Mẹ 

Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung 

tấm lòng, dâng đời sống . . . .” . Vừa dứt bài 

Thánh ca kết lễ , anh trưởng vùng đã thay mặt 

toàn thể chúng em cám ơn Cha Đặc Trách 

GĐTHĐC /HK và Cha Quản Nhiệm CĐCG 

Springfield, MO đã đến giúp đỡ hướng dẫn chúng 

em tĩnh tâm, xưng tội để chuẩn bị tâm hồn đón 

nhận nhiều Ơn Thánh trong Mùa Chay Thánh 

2012 .  

Trước khi từ giã nhau ra về,với niềm vui 

hân hoan và cởi mở, chúng em đã quây quần bên 
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hai  Cha dùng bữa cơm chiều trong tinh thần các 

con cùng một Mẹ Đồng Công tại gia đình AC chủ 

nhà Nguyễn Minh Đức, và dường như còn luyến 

tiếc thời gian tĩnh tâm và làm việc đạo đức qua 

mau cũng như còn lưu luyến những giờ phút gặp 

gỡ thân tình bên nhau, nên mặc dầu đã muộn, hai 

Cha đã ra về, nhưng số đông chúng em vẫn còn ở 

lại trò truyện cởi mở vui vẻ thân mật với nhau 

mãi tới khuya mới chia tay nhau ra về . 

NGƯỢI KHEN CHÚA GIÊSU 

 MẸ MARIA -THÁNH GIUSE 

 

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

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

 

R I P 
GĐ TẬN HIẾN ĐC HẢI NGOẠI 

Xin Phân Ưu và Cầu Nguyện  

 
Chị Cố Têrêsa M. Nguyễn Thị Sáng 

Thành viên của GĐTHĐC 

Hiền thê của Anh Cố Phan Thế Hiệp 
Thân Mẫu của Lm. Phan Thế Lực   

Được Chúa gọi về 14/4/2012 
Tại Palo Alto, California  

Hưởng thọ 78 tuổi 

 
Chị Anna M. Trần Thị Quai 

Là thành viên của GĐTHĐC và Hiền Thê của   

Anh Nguyễn Văn Ngọc - GĐ Denver, CO 
Được Chúa gọi về 5/3/2012 

Tại Việt Nam  
Hưởng thọ 82 tuổi 

 
Cụ Anna Nguyễn Thị Tý 

Thân mẫu và Nhạc mẫu  
Của AC Bùi Học Hiển và Phạm Thị Tân  

Thuộc GĐTHĐC – Oklahoma City, OK   
Được Chúa gọi về  25/3/2012  

Hưởng thọ 100 tuổi 
 

Vì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu 
 và lời cầu bầu của Mẹ Đồng Công, 

xin các linh hồn này được sớm hưởng 
Nhan Thánh Chúa 

 
 

             

Xin Lưu Ý 
 

Ngày Thánh Mẫu 2012 
Nhân dịp kỷ niệm 
35 Năm Tổ Chức 
từ  2 – 5 /  8 / 2012 

 
Như thông lệ, 

Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công sẽ có Thánh Lễ 

và buổi họp mặt tại 

Hội Trường Nhà Ba Lầu 

vào sáng Thứ Bảy lúc 7:30 

 

Xin Quí Anh Chị sắp xếp 

thời gian đến tham dự đông đủ 
 

Xin Quí Anh Chị cũng nhớ mang 

theo huy hiệu đeo cổ để đi cung 

nghinh Thánh Tượng Mẹ theo 

“đoàn thể” Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công vào chiều Thứ Bẩy 

 
Đặc biệt xin Quí Anh Chị cầu nguyện 

cho Ngày Thánh Mẫu cũng 

Ngày Hội Ngộ của chúng ta được diễn 

tiến tốt đẹp nhất mọi người được lãnh 

nhận ơn lành của Chúa và Đức Mẹ 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ GIA ĐÌNH TẬN HIẾN 

ĐỒNG CÔNG  20 2 

21-24 / 6 / 2012 - Tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, MO 
 

Chủ đề: GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG: GIA ĐÌNH MARIA 

THỨ NĂM 2 /6/20 2 – HỘI NGỘ 

CHIỀU: 

 03:30   Nhận phòng, tài liệu, bảng tên… tại Hành Lang Khu Nhà Tĩnh Tâm (Ban Tiếp Tân). 

 05:00   Gặp gỡ trao đổi tại Hội Trường Nhà Ba Lầu  (HTNBL).  

 05:45   Ôn thánh ca tại HTNBL 

 06:30   Thong dong. 

   07:00   Bữa tối tại Phòng Ăn (Ban Ẩm Thực & Vệ Sinh). 

      08:15   Hướng Dẫn Vào Khóa  tại Đền Thánh hoặc HTNBL (Anh Châu). 

 09:00   Thánh Lễ Khai Mạc tại Đền Thánh hoặc HTNBL. 

  Sau Thánh Lễ có cuộc kiệu Thánh Thể trọng thể từ Đền Thánh ra Công Trường NVHB. 

 10:45   Ngủ đêm (Ban Thông Tin Báo Hiệu). 

 

 

THỨ SÁU 22/6/20 2 – BỎ MÌNH 

SÁNG: 

06:00 Báo thức (Ban Thông Tin Báo Hiệu). 

07:00 Nguyện gẫm: “Gương Maria: Khiêm Nhường Trong Tư Tưởng” tại HTNBL 

 (Anh Nguyễn Châu Hy, CMC). 

07:35 Kinh Truyền Tin. 

07:50 Thánh Lễ  tại HTNBL hoặc Đền Thánh. 

09:00   Ca Đức Ái tại HTNBL hoặc Đền Thánh.  Điểm tâm tại Phòng Ăn.  Giải trí.  

10:00 Sinh hoạt tại HTNBL (Ban Văn Nghệ). 

10:05 Bài Huấn Đức 1: GIA ĐÌNH MARIA: GIA ĐÌNH TRUNG TÍN 

tại HTNBL  (Giảng viên: Anh Giám Tỉnh Louis  M. Vũ Minh Nhiên, CMC). 

       10:45  Tĩnh lặng 5 phút suy tư về Bài Huấn Đức 1. 

10:50  Giải lao. 

11:00  Nhóm cũ: chia sẻ góp ý về đề tài Bài Huấn Đức 1 tại HTNBL đến 11:45 thì đúc kết. 

11:00  Nhóm mới: Gi   Cươ g T   Hiế    tại Đền Thánh (A. Vận, CMC hướng dẫn).  

11:50 Giải lao. 

12:00 Viếng Thánh Thể  tại Đền Thánh (Ban Phụng Vụ). 

12:30 Dùng cơm tại Phòng Ăn – Nghỉ trưa.  
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CHIỀU: 

02:00 Sửa soạn. 

       02:15  Sinh hoạt tại HTNBL (Ban Văn Nghệ). 

       02:30  Bài Huấn Đức 2 :  GIA ĐÌNH MARIA: GIA ĐÌNH LẮNG NGHE 

 tại HTNBL (Giảng viên: Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết). 

03:15 Tĩnh lặng 5 phút suy tư về đề tài Bài Huấn Đức 2. 

03:20 Giải lao. 

03:30 Nhóm cũ: chia sẻ góp ý về đề tài Bài Huấn Đức 2 tại HTNBL đến 4:40 thì đúc kết. 

03:30 Nhóm mới: Giáo Cươ g T   Hiế  2 tại Đền Thánh (A. Toản, CMC hướng dẫn). 

04:45 Giải lao, tắm giặt. 

06:00 Kinh Chiều - Kinh Mân Côi tại HTNBL hoặc Đền Thánh (Ban Phụng Vụ). 

06:20 Họp: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công – Hướng Về Tương Lai tại HTNBL (Anh Châu, CMC). 

07:00 Dùng cơm tại Phòng Ăn. Giải trí. 

08:10 Họ   ặ  gia    h –  ă   gh  tại HTNBL (A. Chức – Ban Văn Nghệ). Trước khi khai mạc 

chúng ta sẽ gặp gỡ Anh Tổng Đán từ Nhà Mẹ Việt Nam trực tiếp qua hệ thống Webcam.  

10:15 Chấm dứt buổi họp mặt gia đình. Thong dong. Ra Công Trường Nữ Vương Hòa Bình. 

10:30 Đọc 12 kinh Kính Mừng tại Công Trường NVHB. Hát Kinh Nữ Vương. Phép Lành.  

                  Sau đó thinh lặng nghỉ đêm.  

 

THỨ BẢY 2 /6/20 2 – YÊU NHAU  

SÁNG: 

06:00 Báo thức (Ban Thông Tin báo hiệu). 

07:00 Nguyện gẫm: “Gương Maria: Khiêm Nhường Trong Lời Nói” tại HTNBL 

(Anh Nguyễn Châu Hy, CMC). 

07:35 Kinh Truyền Tin.  

07:50 Thánh Lễ  tại HTNBL hoặc Đền Thánh. 

09:00  Ca Đức Ái tại HTNBL hoặc Đền Thánh. Điểm tâm tại Nhà Ăn. Giải trí.  

10:00  Sinh hoạt tại HTNBL (Ban Văn Nghệ). 

10:05 Bài Huấn Đức 3:  GIA ĐÌNH MARIA: GIA ĐÌNH PHỤC VỤ tại HTNBL 

 (Giảng viên: Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết). 

10:45 Tĩnh Lặng 5 phút suy tư về đề tài Bài Huấn Đức 3. 

10:50 Giải lao. 

11:00 Nhóm cũ: chia sẻ góp ý về đề tài Bài Huấn Đức 3 tại HTNBL đến 11:40 thì đúc kết. 

11:00 Nhóm mới: Gi   Cươ g T   Hiế    tại Đền Thánh  (A.  Toản, CMC hướng dẫn). 

11:50 Giải lao. 

12:00 Viếng Chúa tại Đền Thánh (Ban Phụng Vụ). 

 12:30   Dùng cơm tại phòng ăn. Nghỉ trưa. 
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CHIỀU: 

02:00 Sửa soạn. 

       02:15  Sinh hoạt tại HTCTTĐVN (Ủy Ban Văn Nghệ).   

02:30  “TÔI ĐÃ GẶP ANH CẢ”  tại HTNBL (Anh Tâm Phương chia sẻ). 

03:20 Giải lao. 

03:30 Nhóm cũ: Bàn thảo về những sinh hoạt của GĐTHĐC (Anh Châu) đến 4:30 thì đúc kết. 

03:30 Nhóm mới: Giáo Cươ g T   Hiế  4 tại Đền Thánh (Anh Vận, CMC hướng dẫn). 

04:45  Giải lao, tắm giặt. Nh    ới     L  Nghi     hiế    i Đ   Th  h h ặc HTNBL. 

06:00 Nghi Thức Hòa Giải – Xưng Tội tại Đền Thánh hoặc HTNBL (Anh Tuân & Ban Lễ Nghi). 

07:00 Dùng cơm tại Phòng Ăn (Ban Ẩm Thực & Vệ Sinh). Giải trí. 

08:30 Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima. Đọc Kinh Mân Côi trong lúc cung nghinh (Ban Lễ 

Nghi, Thánh Nhạc). Sau cuộc cung nghinh, Quí Anh Chị có thể thong dong tâm sự hay thăm 

viếng Đàng Thánh Giá, Mồ Trống bên khu Đồi Canvê hay thăm Phòng Kỷ Vật. 

10:30  Giữ thinh lặng. Nghỉ đêm. 
 

CHÚA NHẬT 24/6/20 2 - TẬN HIẾN 

SÁNG: 

06:00 Báo thức (Ban Thông Tin Báo Hiệu). 

07:00 Nguyện gẫm: “Gương Maria: Khiêm Nhường Trong Việc Làm” tại HTNBL 

 (Anh Nguyễn Châu Hy, CMC và Ban Thánh Ca). 

07:35   Kinh Truyền Tin và Ca Đức Ái tại HTNBL (Ban Thánh Ca).  

 Điểm Tâm tại Phòng Ăn (Ban Ẩm Thực & Vệ  Sinh).  Giải trí. 

08:30 Tâm Sự Kết Khóa tại HTNBL 

(Anh Châu, Ban Tổ Chức, Ban Điều Hành, các khóa sinh). 

       09:15  Giải lao - Thu dọn tổng quát (Ban Vệ Sinh). 

10:10  Sửa soạn tham dự Thánh Lễ tại HTNBL hoặc Đền Thánh. 

10:30 Nghi Thức Anh Chị mới Tận Hiến cho Mẹ Maria và Thánh Lễ Bế Mạc tại HTNHB hoặc Đền 

Thánh.   

12:30 Tiệc mừng tại Phòng Ăn 

  (Ban Tổ Chức, Ban Sinh Hoạt, Ủy Ban Ẩm Thực, Ủy Ban Thông Tin và Ủy Ban Vệ Sinh).  

 Nghi thức bế mạc Cuộc Hội Ngộ. 

 

Ghi Chú:  

 Chương Trình này có thể thay đổi tí chút để thích ứng với tình hình cập nhật như số người 

tham dự, thời tiết, nhân sự. Nhưng về giờ giấc và những sinh hoạt chính thì không thay đổi. 

Hội Trường Trong Khu Nhà Ba Lầu (HTNBL) sẽ là nơi sinh hoạt chính. Hội Trường này chứa được 

khoảng 500 người với ghế ngồi thoải mái và hệ thống âm thanh, điện màu, màn ảnh cho powerpoint... 

rất tiện.  
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PHÂN CÔNG NGÀY HỘI NGỘ GĐ TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI  
 

Lưu ý:  Để ch  cô g  i c  ược             g dị  Hội Ngộ   u  iê , e  xi  MỜI LẠI  ấ  c  Qu  

A h Chị     g  a  giú     ch c 2 kh a    h huấ   ă    ước. Nhữ g A h Chị  ê   h a Đô g  ã 

dự kh a 40HK   i Tỉ h Dò g nên  ã  iế     si h h     ịa  iể   ơi  ỉ h Dò g sẽ c  g      i c  ới 

Qu  A h Chị  ê   h a Tâ . Nếu c  g   h c   c i  Qu  A h Chị  iê    c  ới e  (L  Hu  Châu, 

CMC)   i s  4 7-358-7787 / 8299 h ặ  e-mail paulchaucmc@yahoo.com. 

 
 

Ba  T  Ch c:  Trưởng Ban:  Nguyễn Văn Triệu (TX)  281-484-2517 (home) 

   Phó Ban:  Tâm Phương (CA)  909-336-3590 (home) 
 

Thư Ký:  Hoàng Kiều Hạnh (TX)  281-403-1061 

   Đinh Tiến Đạt (CA)  714-492-0701 
 

Thủ Quĩ:  Nguyễn Thu Vinh (TX)  409-543-1079 (cel) 

   Ngô Thị Trinh (CA)  951-359-3464 (home) 
 

Ba  Đi u H  h: Ban K  Thuật:  Tăng Anh Tú (TX)  281-648-1255 (home) 

      Đào Văn Hớn (CA)   
 

ỦB Thông Tin:  Nguyễn Văn Định (TX)  281-464-3159 (home) 

   Đinh Tiến Đạt (CA) 
 

ỦB Trang Trí:  Nguyễn Thị Nhường (TX) 281-484-2517 (home) 

   Đào Văn Hớn (CA) 
  

Ba  Phụ g Vụ: ỦB Nghi Lễ:  Lm. Nguyễn Đ. Tuân (MO) 417-358-7787 

      Trần Văn Hoàng (TX)  409-365-9516 

      Bùi Xuân Lộc (CA)  951-359-1617   
 

ỦB Cung Thánh: Trần Văn Hoàng (TX)  409-365-9516 

      Nguyễn Minh Đức (MO) 417-827-4965 (cel) 

      Hoàng Hữu Hiền (CA)  951-351-1119 (home)   
 

ỦB Thánh Nhạc: Trần Đào Khôi (TX)  409-549-2880 

   Mai Chinh (CA)  714-839-8212 (home) 
       

Ba  Si h H   : Ban Tiếp Tân:  Nguyễn Tâm – Hà (MO) 417-496-5410 

      Nguyễn Sơn Tâm (CA)  951-359-3464 (home) 

      Lê Tư  (CA)   213-222-0631 (home) 
 

ỦB Văn Nghệ:  Nguyễn Hữu Chức (OK) 405-921-3587  

   Nguyễn Thanh Hồng (CA) 408-202-6036 (home) 
 

ỦB Hình Ảnh:  Phạm Văn Tân (OK)  405-990-9217 

   Nguyễn Trung Bảo (OK) 408-891-8452 (home) 
 

Ba  S c Khỏe:  ỦB Vệ Sinh:  Trần Ngọc Ty (TX)  281-464-8857 (home) 

      Bùi Thúy Nga (CA)  909-210-4884 (home) 

   Tình Nguyện Viên (US) 
 

ỦB Ẩm Thực:  Nguyễn Thị Yến (TX)  281-316-2991 

   Vũ Thị Nhờ (CA)  626-336-6406 
 

ỦB Y Tế:  Hoàng Thị Hồng (TX)  281-464-8857 (home) 

Tăng Trinh (TX)  281-648-1255 (home) 

Nguyễn Bạch Mai (CA)  916-453-9906 (home) 

 

 

mailto:paulchaucmc@yahoo.com
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PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ 
 

 Th  Nă  Th  S u Th  B   Chúa Nh   

Chủ Tế Th  h L  Lm. Toản Lm. Vận Lm. Hy Lm. Giám Tỉnh 

Gi  g Lm. Thành Lm. Cao Lm. Quyết Lm. Giám Tỉnh 

Công    Lời Chúa Phó tế Thi Phó tế Phó tế Phó tế Ban 

Chủ  ế ki u Lm. Toản  Lm. Hy  

 

 
Các Giảng Viên Trong Ngày Hội Ngộ GĐTHĐC Hải Ngoại 2012 

 

 

 
 

Anh GT Nhiên 

 

 
 

Lm. Quyết 

 

 
 

Anh Lm. Vận 

 

 
 

Anh Lm. Hy 

 

 
 

Anh Lm. Toản 

 

 
 

Anh Lm. Thành 

 

 

 
 

Anh Lm. Cao 

 

 
 

Anh Vương 

 

 
 

Anh Đăng 

 

 
 

Anh Tâm Phương 

 

Lưu Ý: Hạn chót nộp đơn tham dự Cuộc Hội Ngộ GĐTHĐC Hải Ngoại là ngày 31 Tháng 5. Xin Quí 

Anh Chị trưởng vùng kêu gọi gởi đơn về sớm để ban tổ chức có thể sắp xếp cho chu đáo. Có gì thắc mắc 

xin liên lạc với em: Lm. Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC – Phone 417-358-7787 / 8299 hoặc qua E-mail 

paulchaucmc@yahoo.com. Xin cám ơn Quí Anh Chị. 

 

Các Anh Chị muốn đóng góp các màn trong đêm Văn Nghệ xin liên lạc với Anh Chức 405-921-3587 

mailto:paulchaucmc@yahoo.com

