
 

 

    
Đề Tài: Chay Tịnh & Sám Hối                              THÁNG 2 / 2012 – SỐ 230 
   

TTTaaaâââmmm   TTTìììnnnhhh   TTTrrraaaooo   GGGôôôûûûiii         
   

Quí Anh Chị, những ngƣời con thân thƣơng của Hiền Mẫu Maria,  

Chúng ta đã bƣớc vào năm 2012. 

Em nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta cùng nhìn lại, học hỏi, rút kinh nghiệm những việc chúng ta 

làm trong năm qua và hƣớng về tƣơng lai với những dự định mới.  

Phần chung Hội Dòng, em nghĩ biến cố lớn nhất trong năm qua là Tổng Tu Nghị lần thứ VI tại 

Nhà Mẹ Việt Nam đã diễn ra vào đầu Tháng 11 vừa rồi. Kết quả của cuộc họp Tổng Tu Nghị này là 

toàng dòng đã bầu Anh Piô Maria Nguyễn Quang Đán, CMC làm Tổng Vụ tức là tổng bề trên toàn dòng 

cùng với Tổng Hội Đồng mới trong đó có Anh Vũ Kim Ngân, là nguyên Đặc Trách Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công làm tổng phụ tá 3. Các nghị huynh cùng với Tân Tổng Hội Đồng Phục Vụ cũng đƣa những 

nhiều quyết định mới hầu giúp Anh Em Tu Sĩ thăng tiến hơn trong đời sống ơn gọi Đồng Công. Toàn 

thể Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cùng cầu nguyện và hỗ trợ Anh Tân Tổng Vụ và Tân Hội Đồng 

trong tinh thần hợp nhất và yêu mến . 

Riêng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại, vào tháng 6 và 7, đã tổ chức hai cuộc Tĩnh 

Huấn 40HK tại Carthage, MO và 41HK tại Riverside, CA. Số ngƣời tham dự tại Nhà Chi Dòng là 223 

trong đó có 59 Anh Chị đã tận hiến cho Mẹ và chính thức tham gia vào sinh hoạt GĐTHĐC. Số ngƣời 

tham dự tại Riverside là 118 trong đó có 26 Anh Chị Tận Hiến cho Mẹ. 

Trƣớc đó và đặc biệt trong hai khóa Tĩnh Huấn trên em đã bàn hỏi với Quí Anh Chị và hầu hết 

rất hoan nghênh quyết định tổ chức ngày “Ngày Hội Ngộ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại” 

lần thứ I tại Nhà Chi Dòng từ Thứ Năm, ngày 21 đến Chúa Nhật, ngày 24 tháng Sáu năm 2012. Đây có 

thể nói là một biến cố quan trọng của Gia Đình Đồng Công Hải Ngoại và là dịp đầu tiên để Anh Chị Em 
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phía Đông và Tây gặp nhau trong tâm tình con một Mẹ. Sau đây em xin giới thiệu đề tài và 2 Anh 

Trƣởng Ban và Phó Ban Tổ Chức của Ngày Hội Gia Đình Tận Hiến Đồng Công lần thứ I: 

 

Đề tài: GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG: GIA ĐÌNH MARIA 

Thời gian: Từ Chiều Thứ Năm 21 Tháng 6 đến Trƣa Chúa Nhật 24 Tháng 6 Năm 2012 

Địa Điểm: Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công Carthage, MO 

 

Trƣởng Ban: Anh Nguyễn Văn Triệu   (Houston, TX) 

Phó Ban:          Anh Cao Tấn Tĩnh   (Riverside, CA) 

Các Anh Chị trƣởng các Tiểu Ban và Ban Viên sẽ đƣợc giới thiệu trong số báo tới. 

Trong số báo này em cũng gởi Quí Anh Chị đơn ghi danh tham dự Ngày Hội Ngộ GĐTHĐC Hải 

Ngoại. Để tiện việc sắp xếp phƣơng tiện di chuyển và phòng bè, xin Quí Anh Chị bên phía Cali gởi đơn 

về cho Thƣ Ký Đinh Tiến Đạt nhƣ Quí Anh Chị vẫn làm trong các khóa tĩnh huấn trƣớc và sau đó Anh 

Đạt sẽ gởi về trung ƣơng. Riêng Quí Anh Chị tại các nơi khác, xin gởi đơn về em, Lm Tôma Nguyễn 

Huy Châu, Nhà Tỉnh Dòng Carthage, MO. Xin Quí Anh Chị xem đơn ghi danh để biết thêm chi tiết. 

Quí Anh Chị rất thân mến, 

Sau khi bàn hỏi ý kiến với một số Anh Linh Mục đặc biệt với Anh Giám Tỉnh, chúng em quyết 

định vẫn có khóa học “Tận Hiến Cho Mẹ” và nghi lễ Tận Hiến gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 

trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Hội Ngộ. Cũng trong dịp này em cũng đã mời Linh Mục Antôn Nguyễn 

Văn Quyết chuyên về mục vụ gia đình để chia sẻ hai bài về đời sống xây dựng gia đình (xin xem hình và 

phần giới thiệu về Lm. Quyết). Còn các bài khác sẽ do các thuyết trình viên CMC phụ trách nhƣ mọi 

năm. Dù thế vì là Ngày Hội Ngộ nên chƣơng trình sẽ có sự uyển chuyển khác với các khóa tĩnh huấn 

một chút. Đặc biệt chúng ta sẽ có một buổi tối họp mặt văn nghệ gia đình tại Hội Trƣờng Nhà Ba Lầu 

chung với các Anh Linh Mục Tu Sĩ Đồng Công. Chi tiết trƣơng trình sinh hoạt sẽ đƣợc thông báo vào 

các số báo tới. 

Trong thời gian chuẩn bị này, em xin Quí Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và tích cực cổ võ Anh 

Chị Em các nơi hƣớng về và cố gắng sắp xếp thời giờ tham dự biến cố đặc biệt này. 

Thân mến trong Hiền Mẫu Maria Đồng Công, 

 

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 
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 Vaøo  Hoang  Ñòa 
 Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt  

 

Suy Niệm Mc 1: 12-15 – Chúa Nhật I MC  26/02/2012   
 

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA 
 

Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, 12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. 13 Người ở trong hoang 

địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.  

 

14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 

Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin 

Mừng." 

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 
 

Đời sống tâm linh là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu với ba thù: ma quỉ, xác thịt, thế gian. Để có đủ khả 

năng chiến đấu, ta phải đƣợc rèn luyện, phải trải qua những thử thách. Chúa Giêsu, sau khi chịu phép 

rửa, đƣợc Thánh Thần đƣa vào hoang địa để chịu thử thách. 

 

Hoang địa là nơi hoang vu không nhà không cửa, không ngƣời thân, không cây cối, tức là không có một 

tiện nghi tối thiểu nào, không có một nguồn trợ lực nào. Chỉ có cát đá, thú dữ, ma quỉ, tức là chỉ có 

những khó khăn thách đố bắt ta phải chiến đấu, phải đƣơng đầu. 

 

Cuộc chiến đấu thứ nhất mà Đức Giê su phải trải qua là cuộc chiến đấu với thiên nhiên. Ngƣời sống 

trong hoang địa phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Tại các sa mạc cát phủ, đêm thì lạnh thấu 

xƣơng, ngày thì nóng nhƣ thiêu. Hầu nhƣ không có thực phẩm. Ngƣời sống trong hoang địa phải chịu 

đói, chịu khát, chịu cái nóng nung ngƣời, chịu cái lạnh cắt da, chịu tất cả mọi thiếu thốn của đời sống 

thƣờng ngày. Xƣa, dân Do thái đƣợc Chúa đƣa vào hoang địa để huấn luyện trƣớc khi đƣa họ vào Đất 

Hứa. Trong hoang địa, ngƣời Do thái không chịu nổi những thiếu thốn, nên đã nhiều lần nổi loạn chống 

lại Chúa, chống lại ông Mô-sê, muốn quay trở lại làm nô lệ bên Ai cập để đƣợc ăn no ngủ kỹ. Trái lại, tổ 

phụ áp-ra-ham đã chấp nhận vƣợt qua hoang địa, nên đã tới đƣợc Đất Hứa, tiên tri Êlia đã vƣợt qua 

hoang địa 40 đêm ngày, nên đã đi đến núi của Thiên chúa. Và hôm nay, Chúa Giêsu đã thắng đƣợc cái 

lạnh, cái nóng và nhất là đã thắng đƣợc cái đói, cái khát, đã hoàn toàn làm chủ đƣợc bản thân trƣớc 

những nhu cầu của thân xác. 

 

Cuộc chiến đấu thứ hai mà Chúa Giêsu phải trải qua là cuộc chiến đấu chống lại ma quỉ. Thiên chúa cho 

phép ma quỉ thử thách con ngƣời. Từ tạo thiên lập địa, hai ông bà nguyên tổ đã bị ma quỉ cám dỗ và đã 

thua cuộc. Ông thánh Gióp cũng đã bị ma quỉ thử thách, mất hết tài sản, mất hết con cái, mất hết danh 

dự. Nhờ kiên quyết trung thành với Chúa đến cùng, ông đã thắng đƣợc ma quỉ. Chúa Giêsu đã thắng 

vƣợt mọi cơn cám dỗ ma quỉ đƣa tới nhờ Ngƣời vững lòng tin ở Thiên chúa. Những cơn cám dỗ của ma 

quỉ thƣờng là cám dỗ về đức tin. Adong Evà không vững lòng tin nên đã sa ngã. Ông thánh Gióp vững 

lòng tin nên luôn đứng vững qua mọi thử thách. Chúa Giêsu luôn vững niềm tin vào Chúa Cha, nên đã 

chiến thắng mọi cơn cám dỗ thâm độc nhất của ma quỉ. 
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Cuộc chiến đấu thứ ba mà Chúa Giêsu đã trải qua là cuộc chiến đấu từ bỏ ý riêng để tìm thánh ý Chúa 

Cha. Hai ông bà nguyên tổ đã tìm ý riêng hơn ý Chúa, nên đã đi trệch đƣờng. Chúa Giêsu luôn tìm thánh 

ý Chúa Cha, nên Ngƣời đã từ bỏ con đƣờng kiêu căng để đi vào con đƣờng khiêm nhƣờng, từ bỏ con 

đƣờng rộng để đi vào con đƣờng hẹp, từ bỏ con đƣờng dễ để đi vào con đƣờng khó, từ bỏ con đƣờng 

vinh quang để đi vào con đƣờng thập giá, từ bỏ con đƣờng giàu sang để đi vào con đƣờng nghèo hèn, từ 

bỏ con đƣờng riêng tƣ để đi vào con đƣờng Chúa Cha đã định. Nên Ngƣời đã toàn thắng trong cuộc 

chiến đấu. 

 

Hoang địa không phải chỉ là nơi thử thách. Hoang địa còn là nơi gặp gỡ Chúa. Sau khi đã thắng vƣợt tất 

cả các cuộc thử thách, ta sẽ gặp đƣợc Chúa, sẽ sống thân tình với Chúa và sẽ hoàn toàn thuộc về Chúa. 

Ông Mô-sê, sau 40 đêm ngày ở trên núi Sinai, đã trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Mặt ông trở nên sáng 

láng đến nỗi dân Do thái không dám nhìn thẳng vào. Tiên tri Elia, sau khi đi 40 đêm ngày, đã tới núi của 

Chúa và đã gặp đƣợc Chúa. Chúa Giêsu đã gặp gỡ Chúa Cha, đã tìm đƣợc ý Chúa Cha và kết hiệp mật 

thiết với Chúa Cha đến độ từ nay Ngƣời trọn vẹn thuộc về Chúa Cha. Thánh ý Chúa Cha trở thành kim 

chỉ nam hƣớng dẫn đời Ngƣời. Thi hành thánh ý Chúa Cha trở thành lƣơng thực nuôi dƣỡng Ngƣời. 

Ngƣời sẽ hi sinh tất cả, kể cả mạng sống để cho thánh ý Chúa Cha đƣợc nên trọn. Chính vì thế mà 

Ngƣời đã đƣợc gọi là “Con yêu dấu” của Chúa Cha. 

 

Trong Mùa Chay, Giáo hội mời gọi ta hãy vào hoang địa với Đức Giê su để chịu thử thách, để rèn luyện 

đời sống tâm linh cho vững mạnh, kiên cƣờng. Ta không có điều kiện để vào nơi hoang vắng, nhƣng ta 

vẫn có thể vào hoang địa của cuộc đời. 

 

Vào hoang địa của cuộc đời có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống, 

dù đói nghèo vẫn giữ đƣợc tâm hồn tự do, không chịu nô lệ vật chất. 

 

Vào hoang địa của cuộc đời có nghĩa là kiên cƣờng chống trả mọi cơn cám dỗ ma quỉ đƣa tới, luôn vững 

niềm tin vào Chúa dù gặp những khó khăn thử thách. 

 

Vào hoang địa của cuộc đời có nghĩa là từ bỏ ý riêng để luôn tìm thánh ý Chúa, sẵn sàng thực hành 

thánh ý Chúa, dù có phải đau đớn, thiệt thòi. 

 

Vào hoang địa của cuộc đời có nghĩa là giữ tâm hồn bình an thanh thản để gặp gỡ Chúa, tiếp xúc thân 

mật với Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa để trở nên “Con yêu dấu” của Chúa. 

 

Nếu ta chuyên tâm rèn luyện trong suốt mùa Chay, tâm hồn ta sẽ trở nên vững mạnh chống lại đƣợc 

những cám dỗ ma quỉ đƣa tới; nhanh nhẹn dấn thân vào những việc đạo đức không ngại khó khăn vất 

vả; quen từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa và sẽ trở nên Con hiếu thảo của Chúa. 

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU 
 

1-Bạn có quen chấp nhận những điều khó chịu không ?  

2-Bạn đã bị cám dỗ bao giờ chưa ? Bạn đã chống trả thế nào ?  

3-Mùa Chay này, bạn sẽ sống thế nào để thêm lòng mến Chúa yêu người ?  

4-Bạn có thường từ bỏ ý riêng để theo ý Chúa không ?  

 

+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  

(Trích từ VietCatholic) 
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MÖØNG LEÃ THAÙNH SÖ THAÙNG 12, 01, & 02 

 

    LỄ MẸ VÔ NHIỄM – 8/12/2011 

                                               Gia Đình:  -     Georgia, GA 
- Denver, CO 
- Springfield, MA 
- Virginia, VA 
- Maryland, MD 

    LỄ MẸ THIÊN CHÚA – 01/01/2012 
                                               Gia Đình:  -     Arlington, TX 
    
    LỄ MẸ DÂNG CON – 02/02/2012 
                                               Gia Đình:   -    Corona, CA 
 
Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ yêu thương gìn giữ 

Quí Anh Chị trong trái tim Hiền Mẫu của Ngài. 
 

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

 

 

   HHHaaaiii   vvvợợợ   ccchhhồồồnnnggg   tttiiiếếếttt   

dddụụụccc   mmmààà   vvvẫẫẫnnn   sssiiinnnhhh   888   

nnngggưưườờờiii   cccooonnn   vvvààà   sssốốốnnnggg   

đđđờờờiii   tttuuu   hhhààànnnhhh   
 

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

Có một vị thánh rất đặc biệt, đã từng trải 

qua các lối sống trong cuộc đời, từ khi còn 

đồng trinh, đến lúc làm vợ và làm mẹ, cuối 

cùng góa bụa và lập dòng. Đó là Thánh Nữ 

Bridget Thụy Điển, tiếng Anh gọi 

là Bridget, hay Birgitta vì ngài là người 

Thụy Điển. Cha ngài lập gia đình 2 lần, lần 

thứ hai ông có 7 người con, 3 trai và 4 gái, 

trong đó có ngài. Ngài sinh vào trần gian 

vào Tháng Sáu năm 1303 ở Finta Manor. 

Vào năm 13 tuổi, ngài đã có ý định dâng 
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mình cho Chúa sống đời đồng trinh. 

Nhưng cha ngài lại gả ngài cho một trong 

hai người con trai của bạn ông là Ulf. Ông 

gả cả một người con gái nữa là Catherine 

cho người con trai còn lại của người bạn là 

Magnus. Thế là hai chị em ngài lấy anh em 

của người bạn thân phụ cùng một lúc vào 

tháng 9/1316. Riêng đối với vị thánh nữ 

này, như ngài tâm sự với đứa con gái thánh 

thiện của ngài là Catherine rằng bấy giờ 

ngài thà chết đi hơn là lập gia đình vì ngài 

chỉ muốn phụng sự Thiên Chúa như là một 

trinh nữ mà thôi. 
  

Cho dù lập gia đình, ngài vẫn cố gắng sống 

thanh tịnh bao nhiêu có thể. Bởi thế, vào 

ngay đêm tân hôn, người vợ 13 tuổi này đã 

thuyết phục người chồng 18 tuổi noi theo 

gương cặp vợ chồng trong Thánh Kinh là 

Tôbia và Sarah. Quả thực hai vợ chồng trẻ 

này đã sống vợ chồng với nhau hơn một 

năm trời hoàn toàn thanh tịnh tiết dục. 

Thánh Bridget là người vợ dạy cho chồng 

học hành và sống đạo, nhờ đó người chồng 

đã có thể đọc các kinh nguyện hằng ngày 

trong sách và cùng vợ gia nhập Dòng Ba 

Phanxicô. Khi chồng vắng nhà vì công vụ, 

thánh nữ đã canh thức thâu đêm cầu 

nguyện và hãm mình phạt xác. Khi ở với 

nhau, hai vợ chồng sống tiết dục vào các 

Mùa Chay hằng năm, vào các Thứ Sáu 

hằng tuần và các ngày lễ chính trong năm. 

Trong chuyến hành hương đến Santiago 

Compostela ở Tây Ban Nha, hai vợ chồng 

đã khấn vĩnh viễn tiết dục cho đến trọn đời. 

Thậm chí, ở đan viện Xitô Alvastra, hai vợ 

chồng còn để nhau tùy ý theo đuổi ơn gọi 

tu trì như lòng mong muốn.  
  

Ngoài ra, vị thánh nữ này còn giầu lòng bác 

ái phục vụ người nghèo khổ nữa. Khio 

chồng ngài còn sống, ngài đã mời 12 người 

đến ăn uống ở nhà ngài mỗi ngày để ngài 

hầu hạ họ, cung cấp cho họ những gì họ 

cần. Mỗi Thứ Năm ngài còn rửa chân cho 

họ theo gương Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc 

Ly. Ngài phục hưng lại các bệnh viện hư 

hỏng ở các miền nơi quê hương của ngài. 

Ngài viếng thăm người nghèo khó và bệnh 

tật, chăm sóc, rửa ráy, băng bó cho họ. 

Chưa hết, thánh nhân còn khuyến 

khích con cái của mình ngay từ khi còn nhỏ 

tập làm phúc bố thí. Thậm chí ngài còn xin 

phép chồng đưa chúng đến nhưng nơi ở 

của người nghèo hay bệnh viện để chúng 

chứng kiến thấy những cảnh đáng thương 

của họ mà theo gương ngài phục vụ những 

người anh chị em xấu số bất hạnh ấy.  
  

Đối với đàn con 8 đứa của mình, Thánh 

Bridget đã hết sức chăm lo giáo dục chúng 

trở thành Kitô hữu tốt lành thánh thiện. Có 

lần Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ mà nói: 

"Con hãy chăm sóc những đứa con của con 

để chúng trở nên con cái của Mẹ nữa". Ngài 

đã cố gắng hoàn tất lời này của Mẹ Maria. 

Tới độ, đứa con trai hư nhất nhà của ngài là 

Charles, một người đã cưới vợ 3 lần, cũng 

có một lòng mến yêu Đức Mẹ đặc biệt, như 

anh thường nói rằng anh "thà tàn tạ đi 

trong hỏa ngục còn hơn để cho Mẹ Maria bị 

mất đi sự tôn kính". Trong số các người con 

này, người mẹ thánh đức này cũng có được 

một người con làm thánh, đó là thánh nữ 

Catherine (sẽ được trình thuật trong số báo 

tới).  
  

Cuộc đời 24 năm cuối cùng, Thánh Bridget 

đã sống đời góa bụa sau khi người chồng 

qua đời ngày 12/2/1344, thời điểm trước khi 

ông được khấn trọng, sau thời gian ông đã 

hoàn toàn dâng mình cho Chúa để làm một 

đan sĩ dòng Xitô ở đan viện Alvastra. 

Thánh nữ đã nhận được mạc khải từ Chúa 
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về việc lập dòng. Ngài ở tạm đan viện 

Alvastra như thời kỳ sửa soạn lập dòng. 

Ngài đã đến Rôma năm 1349 và rồi vào 

năm 1372-1373 ngài đã đi hành hương 

Thánh Địa. 24 năm cuối cùng của ngài sống 

tại Rôma và gây được ảnh hưởng rất nhiều 

nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội thời bấy giờ 

trong việc thực sự canh tân Giáo Hội. Ngài 

qua đời ở Rôma ngày 23/7/1373, hưởng thọ 

70 tuổi, và được phong thánh năm 1391, rồi 

được tuyên phong làm quan thày của nước 

Thụy Điển năm 1396.  

 

Giáo Hội, qua công đồng Basil, đã chỉ thị 

cho Cha John de Torrecremata (sau làm 

hồng y) kiểm duyệt những gì ngài được 

mạc khải và được viết ra bởi cha linh 

hướng của ngài, trong đó có số roi đòn 

Chúa chịu và 15 Kinh Chúa dạy. Sau 

khi được Giáo Hội chuẩn nhận, những mạc 

khải tư của ngài bắt đầu được phổ biến từ 

năm 1492. Bản dịch tiếng Anh chỉ bắt đầu 

được phổ biến từ năm 1611, có thể tìm mua 

ở Tan Books And Publishers, Inc: P.O. Box 

424 - Rockford, IL 61105. 
 

                       * * * * * * * 

 

R I P 

 

Anh Nguyễn Văn Triệu, trưởng gia đình 

Houston, TX có một người con rể tên là Luca 

Nguyễn Thanh Dũng bị một loại bệnh rất hiếm 

gọi là fungus in blood, một loại bệnh ung thư 

trong máu.  Sau một thời gian ngắn chịu bệnh, 

cháu đã qua đời ngày 20 tháng 11 vừa qua khi 

mới 31 tuổi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho 

cháu Dũng và xin Chúa an ủi nâng đỡ vợ cháu 

Dũng và Anh Chị Triệu - Nhường cách đặc biệt.    

  

  

 

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

 
 

 

Lm. Antôn 

Nguyễn Văn Quyết 

 

ĐÔI NÉT VỀ LINH MỤC GIẢNG THUYẾT 

TRONG NGÀY HỘI NGỘ GĐTHĐC HẢI NGOẠI 2012 

 

Cha Antôn Nguyễn Văn Quyết sang Mỹ năm 1975. Cha học tại Southwest 

Missouri State Univiersity và tốt nghiệp với Cao Học về Anh Ngữ năn 1978.  Cha 

nhập Giáo Phận Jackson, Mississippi, và học Thần Học tại St. Meinrad School of 

Theology, Indiana và tốt nghiệp Cao Học Thần Học (M. Div.) năm 1982. Cha tiếp 

tục học tại Indiana University, Indiana, và tốt nghiệp Cao Học Tôn Giáo 1983. 

Chịu chức linh mục ngày 18 tháng 6 năm 1983 và đã làm chánh xứ 5 giáo xứ Mỹ. 

Cha cũng làm tuyên úy cho các cộng đồng Công Giáo V.N. ở Jackson, 

Mississipppi; Shreveport, Lousiana; và Memphis, Tennessee. Từ 1994 đến 2002,  

Cha làm Giám Đốc Phong Trào Cursillo cho Giáo Phận Jackson. Cha thƣờng 

xuyên giảng phòng cho nhiều dòng tu Mỹ cũng nhƣ Việt Nam. Đồng thời, Cha còn 

tĩnh tâm tại các nhiều xứ đạo. Sau khi lấy bằng Tiến Sỹ Mục Vụ về Hôn Nhân và 

Gia Đình tại Catholic Theologian Union tại Chicago năm 2010, cha  đƣợc bổ nhiệm 

làm chánh xứ  Christ the King và St. Mary, tại Jackson, Mississippi. Cha cũng đƣợc 

mời làm Giám Đốc Ơn Thiên Triệu cho Giáo Phận. 
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Quí Anh Chị thân mến, 

Báo Tháng trước em có đăng bản tường trình Khóa Tĩnh Huấn 40HK tại Nhà Tỉnh Dòng do Anh Linh Mục Cái 

Thiên Minh, CMC viết. Báo Tháng này em xin đăng bản tường trình Khóa Tĩnh Huấn 41HK tại Riverside, CA (7-

10/7/2011) do Anh Thư Ký Miền Đinh Tiến Đạt ghi chép. 

KHÓA TĨNH HUẤN 41HK TẠI RIVERSIDE, CA 

Hằng năm cứ đến tháng 7 là các con cái Mẹ Đồng Công từ khắp các vùng trong Miền Tây Nam Hoa Kỳ 

về Riverside, California để dự khóa tĩnh huấn.  Không biết quí Anh Chị có nôn nóng không, chứ riêng em thì có 

náo nức đợi chờ suốt mấy tháng trời mong gặp Quí Anh Chị, trong đó có những ngƣời em chỉ biết tên và giọng 

nói qua điện thoại thôi chứ chƣa hề gặp mặt.  Quý anh chị đến từ khắp các vùng nhƣ Corona, San Bernardino, 

Orange, Los Angles, San Jose, Sacramento, và có  một số anh chị đã phải đi máy bay từ các tiểu bang lân cận 

nhƣ Arizona, và Utah.  Số ngƣời tham dự  khóa này gồm 118 anh chị và 26 anh chị mới.  Thiệt là một niềm vui 

khi thấy quý anh chị thu xếp thời khóa biểu bận rộn của mình để đến với Chúa, với Mẹ, và với nhau trong 

những ngày tĩnh tâm này.  Một số anh chị 

tuy ghi danh nhƣng phút cuối lại không 

thể tham dự đƣợc. Nhƣng em tin rằng mọi 

ngƣời đều hiệp thông và cầu nguyện cho 

nhau. 

Mọi ngƣời gặp nhau tay bắt mặt 

mừng. Có nhiều ngƣời thì cả năm chƣa 

gặp, và cũng có rất nhiều ngƣời chƣa hề 

gặp mặt.  Trong những khuôn mặt mới là 

Anh Đặc Trách Huy Châu của GĐTHĐC. 

Em nhớ lần đầu gặp mặt và giới thiệu với 

nhau, em ngặc nhiên và khen Anh Huy 

Châu trẻ, có tài.  Anh Huy Châu cũng ngạc 

nhiên không kém nên nói: “Ủa em tƣởng 

Đạt khoảng 50 tuổi chứ!”… Nhƣng em còn “bé tuổi” hơn cả Anh Đặc Trách nữa.  

Sau khi nhận chỗ nghỉ ngơi, mọi ngƣời tập trung tại hội trƣờng để cùng nhau hội ngộ và trao đổi vài tâm 

tình với lời chào mừng của Anh Trƣởng Ban Tổ Chức (Tâm Phƣơng), và sau đó là lời hƣớng dẫn vào khóa của 

Anh Đặc Trách Huy Châu.  Sau cơm tối là nghi thức và Thánh Lễ Khai Mạc với bảy linh mục đồng tế. Thánh 

Lễ diễn ra trang nghiêm và tốt đẹp.  Sau đó là giờ cơm tối, nghỉ ngơi, và vệ sinh.  Sau giờ giải lao là Giờ Chầu 

Thánh Thể.  Vào khoảng 11 giờ đêm, mọi ngƣời đƣợc ban tổ chức nhắc nhở đi nghỉ ngơi sớm để bồi sức và 

chuẩn bị cho các giờ tĩnh tâm, hội thảo, và chia sẻ cho ngày hôm sau. 
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Cũng nhƣ thƣờng lệ, sau khi Nguyện Ngẫm, Đọc Kinh Truyền Tin, và Ca Đức 

Ái, là giờ điểm tâm.  Sau khi điểm tâm là giờ sinh hoạt khoảng 15 phút đến 9:30 sáng 

là Đề Tài I – “Ai Cũng Làm Thánh Đƣợc – Lý Tƣởng và Thực Tế” do Cha Nguyễn 

Quang Đán thuyết trình.  Mới nhập đề là cha đã hỏi ngay, “Ai trong chúng ta muốn làm 

thánh?”  Ai cũng ngần ngại không muốn giơ tay.  Nhiều anh chị chỉ giơ tay phân nửa; 

có lẽ vì khiêm nhƣơng chăng?  Có chị ngồi bên cạnh em nói nhỏ “Em chƣa muốn 

chết!”  Nhiều anh chị thì thầm với nhau “Nên thánh đâu phải dễ.  Mình tội lỗi đâu có 

xứng đáng.” Cả hội trƣờng bỗng trở nên im lặng khi cha giảng thuyết cắt nghĩa việc 

nên thánh và ơn gọi nên thánh.  Cha giả thích thêm tại sao ta phải nên thánh:  1. Vì 

Chúa muốn và kêu mời, 2. Vì yêu thƣơng nên Thiên Chúa muốn ta nên thánh, trở nên 

hoàn thiện, 3. Con ngƣời là thụ tạo, luôn phải thăng triển, trở nên hoàn thiện, và tuyệt 

hảo, 4. Nên thánh là bổn phận.  Cha tiếp, “bất cứ ở vào địa vị nào, ta cũng có thể trở nên thánh.”  Trƣớc khi kết 

thúc, cha hỏi lại câu hỏi đầu tiên “Ai trong chúng ta muốn làm thánh?”  Lần này thì ai cũng giơ tay, không trần 

trừ, e ngại gì cả. Cả hội trƣờng vang tiếng cƣời và vỗ tay. 

Bài chia sẻ II:  “Yêu Nhau Món Quà Đáng Quý” do Cha Châu Hy thuyết trình.  

Cha mở đầu với  một điểm chung là “ai cũng muốn đƣợc hạnh phúc và muốn tìm hạnh 

phúc.”  Nhƣng cái khó là định nghĩa của hạnh phúc.  Không ai đồng ý với ai về ý nghĩa 

của hạnh phúc.  Vì vậy, chúng ta nhiều khi lầm tƣởng  khi đi tìm hạnh phúc nếu niềm 

hạnh phúc đó không đặt trọn vào Thiên Chúa.  Cha tiếp, “chúng ta hãy yêu Chúa, đến 

với chúa vì yêu Chúa chứ không vì cần Chúa.”  Nếu đƣờng đời ví nhƣ một dòng sông 

thì khi ta không kết hiệp với Chúa, dòng sông sẽ trở nên khô cạn.  Hãy đặt Chúa lên 

trên đời mình, trên từng lời nói, từng cử chỉ, và từng hành động.  Hãy làm việc vì nối 

kết với Đức Kitô.  Chìa khóa mở cửa hạnh phúc là “mến Chúa, yêu ngƣời”,  “Hãy yêu 

nhƣ Thầy yêu”, “tình agape là tình trao bạn trọn vẹn.”  Cha kết thúc và nhấn mạnh một 

điều là “tình yêu là ghịch lý: trao ban là lãnh nhận” nhƣ Kinh Hòa Bình của Thánh 

Phanxicô đã diễn ta.   

 Bài chia sẻ III:  “Bỏ Mình – Dễ hay Khó” do Cha Vũ Nghi thuyết trình.  Cha 

mở đầu với đoạn Phúc Âm trích từ Luca “Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình… ai không 

tử bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đệ của ta.”  Khi cha hỏi “Bỏ mình dễ hay 

khó?” thì các anh chị trong phòng họp đều đồng ý là “rất khó”  Thứ nhất, bỏ mình là 

chấp nhận mình là hƣ vô.  Có nghĩa là “trƣớc không có ta, và sau này cũng không có 

ta.”  Chúng ta chỉ là quản lý mà thôi. Quản lý để phân phát cho nhân loại những gì ta 

có.  Thứ hai là nói đến phần siêu nhiên.  Chúng ta muốn nên thánh, chúng ta phải bỏ 

mình.  Chúng ta phải tập bỏ mình từ từ, bỏ mình mỗi ngày.  Thứ ba là từ bỏ mình bằng 

cách tập sống tận hiến.  Nhƣ vị sáng lập Dòng Đồng Công đã sống tận hiến, cho đi tất 

cả, dâng cho Chúa tất cả, và để Chúa hƣớng dẫn đời mình.  Tập sống “xin vâng.”  Điều 

thực tế và đáng bàn tới là bỏ mình thế nào?  Cha cắt nghĩ việc bỏ mình chi tiết bằng ba 

điểm sau: 1. Bỏ dục vọng của mình. Đừng để đam mê làm chủ đời mình. Phải biết mình và yếu đuối của mình 

để chúng ta bỏ từ từ những tật sấu của mình, 2. Chấp nhận khi bi hiểu lầm và kiềm hảm tính tự ái, 3. Kẻ thù của 

bỏ mình là tính ích kỷ, vị kỷ, và tự ái.  Cha nhắc nhở mọi ngƣời là xã hội ngày nay đang tuyên truyền chuyện vị 

kỷ này. Tức là sống cho riêng mình, sống vì mình, và vì quyền lợi của mình. Vì thế, ta phải càng lỗ lực hơn 

trong việc tập luyện bỏ mình. 
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Cũng nhƣ hằng năm, sau các buổi thuyết trình là có giờ 

Hội Thảo nhóm nhỏ với các câu hỏi do vị giảng thuyết gợi ý.  

Các anh chị đƣợc chia thành nhóm nhỏ khoảng 10-12 ngƣời để 

cùng nhau thảo luận về đề tài mới nghe, để chia sẻ kinh nghiệm 

sống của mình, và cùng nhau học hỏi, thảo luận những cách thức 

để áp dụng những tƣ tƣởng mới nghe (xem hình).  

III. Nói đến tĩnh tâm GĐTHĐC thì không thể nào thiếu 

phần vui chơi, văn nghệ đƣợc.  Các anh chị không phải các ca sĩ 

hay danh hài chuyện nghiệp nhƣng các tiết mục cũng hấp dẫn và 

rất ngoạn mục.  Ngƣời ta thƣờng nói “một tấm hình đáng giá 

ngàn chữ.” Vậy em trình bày vài tấm hình tƣợng trƣng để quý anh chị xem và hình dung ra đêm văn nghệ đặc 

sắc nhƣ thế nào. 

      

Ngày cuối của tĩnh tâm lúc nào cũng là ngày rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, và rất nhiều việc linh tinh phải lo 

tới: nào là phải tổng vệ sinh ở nhà tĩnh tâm, chuyển các dụng cụ từ nhà tĩnh tâm tới Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở 

Corona, khăn ngói và sửa soạn để dự Lễ Bế Mạc tại Đền Thánh Mẹ.  Đối với các anh chị mới thì còn có mục 

làm đẹp nữa.  Làm đẹp là phải vì trong Thánh Lễ Bế Mạc, các anh chị mới sẽ có Nghi Thức Tuyên Hứa để dâng 

mình cho Đức Mẹ và gia nhập GĐTHĐC.  Cảm tạ Chúa, cảm ơn Mẹ, năm nay qua Khóa 41HK, GĐTHĐC có 

thêm 26 thành viên mới.  Mẹ có thêm 4 trai, 22 gái (xem hình dƣới).  Hình nhƣ Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 

lúc nào cũng “âm thịnh dƣơng suy” thì phải.   

Thế là mọi ngƣời ai cũng đâu vào đó để chuẩn bị lên xe để tới Đền Mẹ.  Các anh chị trong ban tổ chức 

luôn luôn nhắc nhở những ngƣời có xe là “không đƣợc để chỗ nào trống trƣớc khi đi.”  Thế nào xe nào cũng 

chật ngắc. Cũng nói thêm để những quý anh chị ở xa biết là từ Nhà Tĩnh Tâm Ngôi Lời ở Riverside tới Đền 

Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona mất khoảng 15 phút lái xe.  Vì vậy cho nên cho dù xe có “chật” một chút cũng 

không đến nỗi lắm.  Xem nhƣ có dịp hy sinh vậy. 

Thánh Lễ Bế Mạc gồm bảy Linh Mục Dòng Đồng Công đồng tế.  Hầu nhƣ không ngoại lệ, Thánh Lễ Bế 

Mạc năm nào cũng rất đông, nhà thờ chật kín không chỗ đứng.  Tuy vậy, lúc nào các thành viên trong 

GĐTHĐC cũng có chỗ ngồi.  Không biết là vì đƣợc ƣu tiên hay là vì tới sớm?  Có lẽ cả hai.  Thánh lễ lúc nào 

cũng đƣợc chuẩn bị rất chu đáo, công phu, từ trang trí tới việc sắp xếp lễ nghi.  Ban Phụng Vụ làm việc với Đền 

Thánh Mẹ để lo toan các việc rất tƣơm tất.  Thêm vào đó, Ca Đoàn Corona lúc nào cũng đóng góp phần Thánh 

Nhạc làm Thánh Lễ Bế Mạc trở nên long trọng hơn. 
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Sau Thánh Lễ là Tiệc Mừng trƣớc khi chia tay.  Khi nói tới tiệc mừng thì không thể không nói đến công 

lao của Ban Ẩm Thực.  Năm nay Chị Bính (phu nhân của Anh Phó Miền Tây Nam) đã không quản ngại hy sinh 

để đảm nhận công việc “đầu bếp”.  Cũng có một số anh chị đã cùng hy sinh thức khuya, dạy sớm để giúp Chị 

Bính trong việc “nội trợ” nên tất cả mọi ngƣời đã có những món ăn rất ngon, bổ dƣỡng (xem hình).   Ban Ẩm 

Thực không những phải lo các món ăn cho tiệc mừng mà còn lo cho tất cả các bữa ăn trong những ngày tĩnh 

tâm.  Xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho quý anh chị. 

Trở lại các diễn tiến trong Tiệc Mừng. Ngƣời điều khiển chƣơng trình (MC) là Anh Phó Miền (Khổng 

Xuân Bính, hình dƣới).  Đây cũng là dịp các anh chị mới chia sẻ cảm nghiệm của mình sau khi dâng mình cho 

Đức Mẹ qua GĐTHĐC.  Nhiều ngƣời rƣng rƣng nƣớc mắt vì cảm động và chung vui với những anh chị mới.  

Thêm vào đó là những tràng vỗ tay ủng hộ các tiết mục “cây nhà lá vƣờn.”  Anh Trƣởng Ban Tổ Chức (Tâm 

Phƣơng, hình dƣới) đại diện cho Ban Tổ Chức để có đôi lời cảm ơn tới quý anh linh mục, lời chúc mừng tới quý 

anh chị mới, và lời tạm biệt đến tất cả tham dự viên.  Những giây phút thiệt cảm động khi phải chia tay nhau và 

nói lên lời tạm biệt.  Vì xe đò đã đến nên các anh chị từ Miền Bắc Cali phải chia tay để về cho kịp giờ.  Khi mọi 

ngƣời đang đứng lên để chia tay nhau thì trong bếp có tiếng vọng ra, “chƣa cắt bánh…”  Thế là cả nhà cƣời ầm.  

Chị Thủ Quỹ nhanh nhẹn chỉ điểm bốn chị mới lên cắt bánh (xem hình).  Cắt bánh xong chia cho các anh chị 

Miền Bắc Cali phân nửa “to go” lên xe đò ăn. 

    

Quí Anh Chị thân mến, em viết lại đôi nét về những diễn tiến trong khóa tĩnh tâm 41HK tại Riverside, 

CA để chia sẻ với những quý anh chị ở xa và vắng mặt.  Vì em vắng mặt buổi chiều Thứ Bảy nên một số tài liệu 

em không tƣờng trình trong bài này, ví dụ nhƣ bài chia sẻ Đề Tài IV: Tận Hiến Cho Mẹ: Chúa Mẹ giúp ta bao 

nhiêu phần trăm, do Anh Trƣởng Ban, Tâm Phƣơng, thuyết trình.   

Rất nhiều anh chị đã âm thầm làm việc, để lo cho những ngày tĩnh tâm đƣợc tốt đẹp và chu đáo.  Xin 

Chúa là Đấng thấu xuất mọi bí ẩn, và Mẹ trả công bội hậu cho quý anh chị.  Xin đặc biệt cảm ơn Anh Nguyễn 

Trung Bảo, San Jose, đã chia sẻ những hình ảnh trong bài này. 

Thân mến trong Chúa Kitô, Em  Đinh Tiến Đạt 

 

GIA ĐÌNH FORT WORTH, TX 

Chúa Nhật, ngày 20 Tháng 11 năm 2011, nhân ngày Mừng Bổn Mạng Mẹ Dâng Mình, chúng em hân 

hạnh đón Anh Linh Mục Ngô Hoàng Khôi, Anh Linh Mục Hữu Độ và Anh (Thầy Phó Tế) Tâm Năng đến sinh 

hoạt với Gia Đình Fort Worth tại Giáo Xứ Fatima. Đúng 6 giờ chiều chúng em có giờ chầu Thánh Thể:  dâng 

50 kinh kính mừng và kinh Tận Hiến cho Mẹ. Nhân dịp này chúng em cầu đặc biệt cho Anh Piô X Maria 

Nguyễn Quang Đán, CMC Tân Tổng Phục Vụ đƣợc ơn khôn ngoan, khỏe mạnh nhiều ơn của Chúa Thánh 

Thần, cũng nhƣ cầu nguyện cho tất cả các gia đình các anh, các chị đã Tận Hiến cho Mẹ. Sau khi bế mạc giờ 

chầu, chúng em ngồi lại với nhau trong ngôi nhà nguyện. Cha Khôi ngỏ lời chào tất cả các anh chị. Nhiều Anh 

Chị tuy đã nghe đến Anh Khôi, nhƣng nay mới thấy dung nhan….  dịu hiền…. của Anh.  Trong lúc chia sẻ Anh 
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Khôi đã nhắc nhở chúng em về đời sống Tận Hiến là ai cũng phải cố gắng mới đạt đƣợc những điều mình Tận 

Hiến là mình muốn trở nên tốt. Chúng em nhắc nhau và cầu nguyện ngày họp mặt GĐTH Hải Ngoại năm tới 

đƣợc mọi sự tốt dẹp. Sau đó chúng em vào nhà xứ Cha Xứ Khôi, dự bữa tiệc nho nhỏ và cắt bánh cake  gọi là 

Mừng Quan Thầy của nhóm chúng em.  

 

 GIA ĐÌNH ANGELES, CA  

 Bẵng đi một thời gian khá lâu, GĐĐC vùng Los Angeles chúng em ngƣng sinh hoạt vì chị trƣởng vùng 

mắc săn sóc một lúc vừa bố, vừa mẹ. Hôm nay thì mọi chuyện đã tạm ổn. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, mẹ chị đã 

đƣợc an nghỉ trong Chúa. Trong ngày tiễn biệt, một số anh chị em GĐTHĐC đã đến chia sẻ nỗi buồn đau cùng 

vối chị. Hôm nay chúng em tập họp tại nhà anh chị Khổng Bính để cùng nhau hâm nóng lại tình gia đình con 

Mẹ mà trong mấy tháng nay đã lắng chìm trong cô liêu, tĩnh mịch. 

 Số ngƣời tham dự là 23 anh chị. Tuy vậy, chúng em cũng vẫn quay quần bên nhau, cùng hƣớng về bàn 

thờ và dâng lên mẹ tràng chuỗi Mân Côi. Sau đó Chị Hƣơng đọc bài phúc âm thánh Mathêu, nội dung nói về 

ngƣời Pharisiêu gài bẫy Chúa, có nên nạp thuế cho Sêsare không? Câu trả lời: “Của Sêsa trả cho Sêsa, của 

Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” đã làm cho bọn biệt phái và chúng ta phải ghi nhớ ngàn đời. 

Suy niệm: Mọi ngƣời chúng ta nên sống theo đức công bằng, của ai thuộc về ngƣời ấy. Những gì chúng 

ta có cũng đều do Thiên Chúa ban cho. 

Cầu nguyện: Chúng con là hình ảnh của Cha, xin cho chúng con luôn hƣớng về với bản chất của mình, 

xin đừng để chúng con bị thoái hóa. Hạnh phúc đích thực là ở trong Cha, xin đừng để chúng con bị vong ân. 

 Phần sinh hoạt : Kinh kệ đã xong, chị trƣởng vùng giới thiệu anh Bính là trƣởng miền tƣờng thuật lại 

buổi tĩnh huân vừa qua và anh cho biết một vài thông báo mà anh đã đƣợc nghe trong buổi họp Miền vừa rồi. 

 Vào năm 2012 sẽ có khóa 42 Hội Ngộ GĐĐC của toàn quốc vào ngày 21 tới 24 tháng 6 năm 2012 tại 

Missouri. Ai tham dự xin liên lạc với anh Bính để tiện việc sắp xếp. Tiếp đến chị Tuất thay mặt gia đình cảm ơn 

các anh, các chị đã đến tham dự thánh lễ, nguyện cầu cũng nhƣ an ủi trong ngày lễ tiễn đƣa. 

  Hết xẻ buồn rồi đến chia vui. Chị trƣởng thay mặt các anh, các chị thành tâm gửi lời chúc mừng đến ba 

cặp là Anh chị Sáu Thạo, anh chị Thông Én (Yến) và anh chị Bính Nhờ. Hai cặp đầu, vì tháng rồi không có báo 

Thánh Gia nên không ai để ý, mỗi cặp Bính-Nhờ là chúng em biết là vì sáng thứ bảy thấy anh chị ta xin lễ cầu 

bền đỗ nên anh Dzuy Caly cao hứng làm bài thơ chúc mừng và bây giờ đem ra đọc. Thơ rằng: 

     

Bốn Mươi năm kể cũng dài 

Vậy mà hai đứa miệt mài bên nhau 

   Vui cũng nhiều, buồn đau, không ít 

   Thế mà vẫn quấn quýt lấy nhau 

      Bao nhiêu nỗi khổ, niềm sầu 

Hòa chung trong tiếng nhiệm màu “Yêu Thương” 

   Anh là bến, em nương, em tựa 

   Em, mẫu người anh lựa từ lâu 

      Dù cho sương nắng, dãi dầu 

Yêu nhau cho đến bạc đầu mới thôi 

   Điều nhịn nhường, em ơi ! Phải nhớ 

   Đừng giận hờn, em chớ có quên 

   Lưu tâm nhau, khi cần giúp đỡ 

   Thấy em buồn, anh chớ ngoảnh đi 

      Hỏi xem, em muốn điều gì 

Nếu em ra hiệu, tức thì làm ngay 

   Chợt nhớ lại, cái ngày đám cưới 

   Làm cô dâu, em mới biết yêu 

      Anh thương em thật là nhiều 

Và cho em đủ mọi điều nữa cơ 

   Gần bên anh, em mơ, em mộng 

   Đêm lẫn ngày rung động con tim 

      Em ưa cảnh trí im lìm 

Để hồn em được lắng chìm trong mơ 
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      Thiếu gì, xin Chúa ban thêm 

Nguyện cầu cho được đỗ bền trăm năm 

   Cái duyên nợ, tơ tằm đã định 

   Dù khó nghèo, hưng thịnh cũng vui 

      Cho nhau lời nói ngọt bùi 

Xẻ san đắng đót, nếm mùi thế nhân 

   40 năm hững hờ đã đến 

   Dẫu thế nào, cũng vẫn mến thương 

      Hai ta chung lối, cùng đường 

Ấp-ôm hai tiếng yêu thương trong đời 

                                                           Dzuy Cali 

   

 

GIA ĐÌNH SAN BERNARDINO, CA  

Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2011 tại đền thánh Mẹ Dâng Con Corona, miền Nam California.  

Một buổi họp mặt của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng San Bernardino và San Diego đã diễn ra hết 

sức sốt sắng và thân thiện.  Khai mạc là giờ chầu thánh thể đƣợc bắt đầu từ 8 giờ sáng.  Tiếp theo lúc 9:30 là 

thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua do anh Vũ Kim Ngân, tổng cố vấn 3 chủ tế.  Sau thánh lễ, tất cả các anh chị trong 

gia đình cùng xuống hội trƣờng để họp.  Chƣơng trình họp đƣợc bắt đầu bằng Kinh Chúa Thánh Thần.  Sau đó, 

anh đại diện vùng đã dâng lời nguyện mở đầu cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho các anh chị đƣợc 

bình an trong những ngày vừa qua, và xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ơn chữa lành cho các anh chị trong 

gia đình đang đau yếu bệnh tật.  Đặc biệt, anh Mạnh và chị Sang đang trong tình trạng rất nghiêm trọng.  Trong 

lời nguyện cũng xin Thiên Chúa ban cho các linh hồn của các anh chị đã đƣợc Chúa gọi về sớm đƣợc hƣởng 

nhan thánh Chúa, và xin Mẹ Maria ban ơn đặc biệt cho các anh linh hƣớng và anh Châu tổng phụ trách để các 

anh khỏe mạnh và sáng suốt  hoàn thành trách nhiệm đƣợc Thiên Chúa và Giáo Hội trao phó.   

Tiếp theo là tất cả cùng hát bài ca dâng Mẹ Maria.  Anh đại diện vùng chào và giới thiệu thành phần 

tham dự phiên họp hôm nay:  Phiên họp có sự hiện diện của anh Vũ Kim Ngân tổng cố vấn 3, chị Maria Ngô 

Thị Trinh đại diện ban phục vụ miền Tây Nam Hoa Kỳ, các anh chị trong gia đình San Bernardino và San 

Diego.  

Tiếp theo là phần huấn đức do anh tổng cố vấn 3 phụ trách.  Anh đã chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của 

anh tại các giáo xứ mà anh đã phục vụ.  Theo anh, cộng đoàn là của Thiên Chúa và của Đức Mẹ.  Anh làm hết 

sức còn lại phó thác cho Thiên Chúa và Đức Mẹ vì chúng ta đã tận hiến cho Đức Mẹ.  Càng ngày anh càng cảm 

nghiệm thấy Đức Mẹ lo cho chúng ta rất nhiều hơn là chúng ta lo lắng cho chính chúng ta.  Kinh nghiệm thấy 

các chị là mẹ trong gia đình là ngƣời lo lắng cho con cái nhiều hơn là chính các ngƣời con đó lo lắng cho bản 

thân của họ.  Trƣớc khi mùa đông đến, thì các chị đã lo đi mua quần áo và giầy ấm để tránh lạnh trong khi 

những ngƣời con cái của các chị không phải lo gì cả.  Gia đình và giáo xứ cũng vậy.  Thiên Chúa và Đức Mẹ 

chắc chắn sẽ lo cho chúng ta hơn chúng ta biết tự lo cho bản thân.  Nên chúng ta luôn luôn phải tín thác vào 

Đức Mẹ vì ngƣời là Mẹ của chúng ta.  Đức Mẹ là mẹ của gia đình chúng ta, là mẹ của các sinh hoạt của chúng 

ta, khi nào lo lắng nhất, cực khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì hãy cứ gục đầu và Đức Mẹ, phó thác vào Đức Mẹ, 

chắc chắn ngƣời sẽ lo cho tất cả.   

Ngày 4 tháng 4, năm 1944, anh Cả đƣợc ơn soi sáng của Đức Mẹ để lập dòng vào đúng ngày lễ Đức Mẹ 

Đồng Công ngày thứ Sáu tuần thánh, đến ngày 21 tháng 11, anh Cả đã thực hiện việc tận hiến cho Đức Mẹ, 

dâng tất cả các phần tử đồng công cho Đức Mẹ.  Ngày mai là ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, chúng 

ta cùng hợp ý với ý nguyện của anh Cả đó là tận hiến, dâng tất cả các phần từ Đồng Công cho Đức Mẹ.   

Điểm kế tiếp là mời gọi mọi ngƣời hãy cầu nguyện vì cầu nguyện là sức mạnh và sự thành công của 

chúng ta.  Cầu nguyện sẽ đem đến sự an bình cho chúng ta.  Cầu nguyện cũng giúp giải quyết tất cả những vấn 

nạn khó khăn nhất.  Mỗi khi chúng ta đối diện với những vấn đề khó khăn, tuyệt vọng, buồn chán, mệt mỏi, 
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chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta tìm đƣợc sức mạnh của Thiên Chúa và của Đức Mẹ.  Sự tiếp cận và nối 

kết với Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng giống nhƣ một ngƣời vào Internet chỉ có một là nối kết đƣợc, hai là không.  

Khi nối kết đƣợc, thì mình sẽ trở nên có sức mạnh và có tất cả tài liệu mà mình muốn tìm kiếm.  Nếu mình 

không vào internet đƣợc, là bất lực và chẳng có tài liệu nào cả.    

Tiếp theo chƣơng trình là phần bầu cử ban phục vụ vùng.  Vì trƣởng ban là anh Đa Minh Maria Lƣơng 

Văn Mạnh đã xin từ chức vì đang lâm trọng bệnh.  Hội nghị đã đồng ý bầu lại ban phục vụ vùng để tiếp tục điều 

hành công việc của vùng từ nay đến hết tháng 6 năm 2012.  Kết của bầu cử nhƣ sau:  

Trưởng ban: Anh Giuse Maria Nguyễn Văn Tập 

Phó Ban: Anh Antôn Maria Nguyễn Sơn Tâm 

Thủ qũy: Lưu nhiệm chị Maria Phan Thị Diễm Thanh 

Tất cả các anh chị hiện diện đã đồng ý sẽ bầu lại ban phục vụ của vùng vào tháng 6 năm 2012.   

Hội nghị đƣợc bế mạc lúc 12:30 bằng kinh cầu nguyện cho các phần tử Đồng Công.  Anh đại diện vùng 

cám ơn anh tổng cố vấn 3 đã chia sẻ hết sức sâu sắc  đem lại nhiều lợi ích cho tinh thần của mọi ngƣời.  Sau đó 

các anh chị chia tay và hẹn gặp trong kỳ họp tới.   

Corona, ngày 20 tháng 11, năm 2011 

Nguyễn Văn Tập 

 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS (I) 

Theo thông lệ, GĐTHĐC Vùng Wichita họp sinh hoạt định kỳ vào Chúa Nhật thứ 2 hàng tháng, nhƣng 

trong Tháng 11 này, buổi sinh hoạt đã diễn ra sớm 1 tuần để chị Hƣơng có thể tham gia, vì chị phải đi làm vào 

Chúa Nhật 13 11 2011. Điều này thể hiện sự quan tâm và cảm thông của các Anh Trƣởng Phó Vùng cũng nhƣ 

của toàn thể ACE trong Gia Đình.   

Đ        SH: nhà AC Đỗ Đình Rƣ – Trần Phƣợng Hoàng. 

Th   dƣ   có: AC Rƣ – Hoàng, AC Thành – Hà, A. Đoàn, A. Thanh, Chị Sáng, AC Bảo – Hƣơng. Ngoài 

ra có các AC dự khán, gồm: Chị Ngọ, AC Hải, và 2 chị lần đầu đến dự: Chị Kim và Chị Hƣơng. Ngoài ra, còn 

có Bác Hoàn, mẹ của Chị Hoàng cùng tham dự. 

Sự hiện diện của A. Đoàn là một điều bất ngờ cho mọi ngƣời. Sau 4 tháng vật lộn với căn bệnh hiểm 

nghèo (ung thƣ máu), Anh đã quay trở lại dự sinh hoạt với Anh Chị Em. Đây là 1 ân huệ lớn lao của Chúa và 

Mẹ đã đổ xuống trên A. Đoàn. Riêng Chị Đinh Thị Đào, vợ của A. Đoàn, vẫn đang trong nursing home để đƣợc 

chăm sóc sau phẫu thuật định vị xƣơng sống. Chị đang cần đến lời cầu nguyện của mọi ngƣời. 

Ph      h        với ý chỉ cầu cho linh hồn Đa Minh và cầu nguyện cho Chị Đoàn mau bình phục, 

với sự dẫn kinh của A. Thành. A. Đoàn đọc bài Phúc Âm Thánh Matthêu về dụ ngôn 10 cô trinh nữ cùng đi đón 

chàng rể. A. Đoàn chia sẻ ý nghĩa bài đọc: ngay trong cuộc sống hiện tại, ta cần tích trữ dầu để sẵn sàng đón 

Chúa đến, qua việc yêu mến Chúa, tuân giữ luật Chúa, làm việc lành phúc đức, làm việc tông đồ... Càng yêu 

mến Chúa nhiều, càng tích đƣợc nhiều dầu. Chúa sẽ đến bất ngờ, nếu không chuẩn bị sẵn, ta sẽ không đƣợc vào 

dự tiệc cƣới thiên đàng với Ngài. 

Ph      h h   : Anh Trƣởng Rƣ nói lời khai mạc và giới thiệu với mọi ngƣời 2 Chị Kim và Hƣơng. 2 

Chị là chị ruột của Chị Trần Phƣợng Hoàng. Tất cả ACE cùng hân hoan chào đón 2 Chị.  
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Các Anh Thành, Thanh, Hải và Chị Sáng cùng phát biểu bày tỏ sự vui mừng và cảm tạ Chúa về ơn huệ 

đặc biệt Chúa đã dành cho A. Đoàn, và cầu mong cho chị Đoàn mau bình phục.  Các Anh Chị cũng nói lời chia 

buồn tới Bác Hoàn về sự ra đi đột ngột của Linh Hồn Đa Minh, em trai của Bác. Anh Hải còn nói thêm là dù 

AC Hải vẫn chỉ là dự khán, nhƣng nhận thấy Gia Đình Wichita thật sự yêu thƣơng, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. 

Chị Sáng đề nghị mỗi ngƣời hàng ngày đọc thêm 1 kinh cho các LH mồ côi trong tháng các LH này. 

Anh Đoàn xin ACE cùng càm tạ Chúa và Mẹ đã cho thoát khỏi tình trạng nguy hiểm: sau 4 tháng nằm 

điều trị nay đƣợc về nhà và tiếp tục điều trị ngoại trú. Xin cám ơn ACE đã thăm hỏi; cũng xin thứ lỗi vì bệnh 

viện không cho phép tiếp xúc trực tiếp trong giai đoạn kháng thể xuống thấp sau những lần vào Chemo. Nhiều 

lúc nằm trên giƣờng bệnh, nghĩ đến tình trạng của mình và của vợ, cảm thấy thật đau lòng, nhƣng lại nghĩ đến 

tinh thần tận hiến, phó thác mọi sự trong tay Mẹ, tuỳ theo ý Mẹ, lại thấy lòng bình an trở lại; sự bình phục này 

là có bàn tay của Mẹ. Trên giƣờng bệnh, mới nghiệm ra rằng: thời gian không còn nữa, phải bắt tay chuẩn bị 

ngay nhƣ những cô khôn ngoan; mọi khó khăn dâng cho Me, phải trở nên giống Mẹ: khiêm nhƣờng, bác ái, 

vâng lời, trong sạch; cảm tạ Chúa mỗi lúc mỗi ngày về mọi ơn lành Ngài ban; vâng phục bề trên, vâng phục lẽ 

phải; noi gƣơng Mẹ trở thành bé nhỏ, càng bé nhỏ khiêm nhƣờng càng tích đƣợc nhiều dầu; càng sống trong 

sạch càng đẹp lòng Chúa. 

Chị Hải góp ý về việc các AC khác nên chia sẻ với AC Rƣ – Hoàng và AC Thành – Hà trong việc tổ 

chức các buổi sinh hoạt. Anh Bảo phát biểu cám ơn A Rƣ, A. Thành và tất cả các AC đã thông cảm với hoàn 

cảnh của Chị Hƣơng, dời buổi sinh hoạt tháng này sớm hơn 1 tuần. Việc này thể hiện sự quan tâm giúp đỡ lẫn 

nhau của ACE GĐTHĐC Wichita. Anh chia sẻ việc luôn chuẩn bị sẵn sàng nhƣ 5 cô khôn ngoan là điều kiện 

tiên quyết và căn bản để đƣợc rỗi, không nên sống buông thả, chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới ăn năn sám 

hối vì nhƣ bài Phúc Âm nói cửa sẽ đóng lại và sẽ không đƣợc vào dự tiệc Nƣớc Trời. Ngƣời trộm lành là 1 

trƣờng hợp đặc biệt: trong lúc Chúa chịu thất bại nhục nhã, tất cả các môn đệ đều bỏ trốn, chối bỏ Ngài, mà 

ngƣời trộm này vẫn nhận ra Chúa là Đấng Cứu Thế, đầu phục Chúa và tuyên xƣng đức tin ngay trên thập giá ô 

nhục thì đó là 1 điê  u phi thƣờng. Ngƣời trộm này đã hơn tất cả các Thánh Tông Đồ, và xứng đáng là ngƣời đầu 

tiên đƣợc cứu rỗi nhờ cái chết của Chúa. 

Nhân có sự hiện diện lần đầu của 2 Chị Kim và Hƣơng, A. Đoàn giới thiệu: đây là 1 Gia Đình thuộc Chi 

Dòng Đồng Công, không phài là 1 Hội. Khi đã tận hiến, các thành viên sẽ đƣợc hƣởng các ơn ích nhƣ các Cha 

và các Tu sĩ của Nhà Dòng đƣợc hƣởng. GĐTHĐC sống yêu thƣơng, chia sẻ và hiệp thông với Nhà Dòng. 

Anh Thành chia sẻ là thời gian nằm bệnh chịu đựng nỗi đau đớn và sự cô đơn nhƣ Anh Đoàn cũng là 1 

dịp hồng phúc để chuâ  n bị dẩu hầu đón Chúa đến. Thời gian qua, một mặt ACE đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ 

cho A. Đoàn, mặt khác ACE đã luôn hiệp ý cầu nguyện cùng Chúa, cậy trông Đức Mẹ và xin Đức Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuặn cầu bầu cùng Chúa cho A. Đoàn đƣợc bình phục.  

Cuối cùng Chị Hà báo cáo tồn quỹ và Anh Trƣởng Rƣ thông báo buổi SH tháng 12 sẽ tổ chức tại nhà 

AC Thành –Hà, và sau cùng là phẩn Kinh Kết Thúc buổi sinh hoạt. 

Thư Ký GĐTHĐC  ichita 

 

GIA ĐÌNH LINCOL, NE 

Trong không khí chuẩn bị đón mừng ngày Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến, Gia đình THĐC Lincoln, NE đã 

có buổi sinh hoạt hàng tháng ngay sau Thánh Lễ chiều Thứ  Bảy 10 12 2011, vào lúc 8g30 tại Phòng Họp của 

Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ . 
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Cha Hilariô M. Nguyễn Hải Khánh, CMC, Chánh Xứ GX KTM chủ tọa và Anh trƣởng Đaminh Maria 

Nguyễn văn Hào điều khiển cuộc họp. Hầu hết các anh chị thành viên đều có mặt, ngoài ra còn có  Anh và Chị 

Tiến đang muốn gia nhập vào GĐTH Đồng Công, cũng tham dự trong buổi sinh hoạt hôm nay . 

Mở đầu, anh trƣởng phổ biến ý cầu nguyện chung là xin cho giới trẻ luôn biết hiệp thông với Giáo Hội  

qua Thánh Lễ  và học hỏi giáo lý, tham gia vào các sinh hoạt đoàn thể và các công tác của Giáo Xứ để phát triển 

đời sống đạo đức trong tâm hồn của từng ngƣời  và phần thực hành riêng là cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 

và cầu nguyện cho tất cả các anh chị trong GĐTH ĐC còn sống cũng nhƣ đã qua đời, tại Việt Nam cũng nhƣ ở 

hải ngoại.  

Sau khi đọc kinh và cầu nguyện, anh Hào thay mặt cho tất cả các anh chị trong GĐTH ĐC Lincoln, NE 

gửi đến Cha Khánh lời chúc mừng Giáng Sinh chân tình, nồng ấm qua tấm Greeting Card có những chữ ký của 

các anh chị  trong GĐTHĐC. Cha Khánh cảm ơn các anh chị, ngài cũng chúc Giáng Sinh đến mọi ngƣời, và 

ngài nói: “Trong Thánh Lễ chiều nay, Giáo Xứ đã bắt đầu Tuần  Bảy để dọn mình cho Ngày Tĩnh Tâm vào Chủ 

Nhật tới (18 12 2011), chúng ta hãy thiết thực đón mừng Chúa đến qua những sửa soạn ngay trong lòng mình 

qua việc xƣng tội, chịu lễ, hãm mình,làm việc bác ái, thăm viếng kẻ liệt … 

Là những thành viên của Gia đình Tận Hiến, các anh chị hãy là một chút men, tôi thấy các anh chị ngồi 

đây đều có tham gia vào các đoàn hội, các công tác, các sinh hoạt của giáo xứ, tôi rất cảm kích và biết ơn. Giáo 

xứ của chúng ta không giàu, không đến nỗi  nghèo, nhƣng chúng ta biết yêu thƣơng, nhƣờng nhịn nhau, cộng 

tác với nhau trong tình đoàn kết, đó là Ơn Chúa, đó là điều qúy nhất mà chúng ta có, không phải đâu cũng đƣợc 

nhƣ thế, các anh chị hãy dùng Ơn Chúa để phát triển giáo xứ, làm cho giáo xứ của chúng ta ngày càng tốt đẹp 

hơn.  

Tiếp theo, Anh trƣởng  giới thiệu anh chị Tiến với Cha Xứ và tất cả các anh chị trong buổi họp, mọi 

ngƣời  hân hoan đón mừng anh chị Tiến đến với GĐTH, một gia đình mà ai cũng phải nhận là rất vui tƣơi, đầm 

ấm và thánh thiện, đã đƣợc tận hiến cho Mẹ Đồng Công, nhiều ngƣời trong giáo xứ muốn gia nhập. Điều này 

đƣợc anh Bạch chứng minh, là hầu hết các gia đình trong giáo xứ của anh ở quê nhà VN, đều là thành viên của 

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. 

Vì công việc mục vụ, nên Cha Xứ phải rời phòng họp sớm hơn dự trù, buổi sinh hoạt tiếp tục với lời 

chúc mừng Giáng Sinh của anh Bạch, rồi mọi mgƣời chúc mừng lẫn nhau. Các anh chị cũng bảo nhau ký tên 

vào tấm thiệp Mừng Chúa Giáng Sinh để  gửi đến Cha Gioakim Ngô Hoàng Khôi, là ngƣời đã sáng lập ra 

GĐTH ĐC Lincoln, Nebraska, nhƣ là những tấm lòng biết ơn mà ai cũng nói đến khi nhắc đến Cha. Hiện giờ, 

mặc dù Cha Jim Khôi không còn ở với chúng con nữa, nhƣng chúng con, mỗi ngƣời mỗi cách, đều nhớ đến 

Cha, tiếc nuối những ngày tháng có Cha bên cạnh, là những ngày tháng không thể nào quên. 

Ngoài trời đã khuya và lạnh lẽo, nhƣng trong phòng họp vẫn ấm cúng, chan hòa tiếng cƣời nói tƣởng 

nhƣ không dứt, cho đến khi anh trƣởng Hào kêu gọi mọi ngƣời ổn định để tiếp tục phần kinh nguyện cuối buổi 

họp. 

Mùa Giáng Sinh năm nay, các ông trong Ban Thƣờng Vụ HĐGX Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ có làm thêm 

một Hang Đá ngoài thánh đƣờng, nên sau khi họp xong, mặc dù trời lạnh lắm,các anh chị vẫn rủ nhau ra chiêm 

ngƣỡng hang đá một lúc lâu rồi mới ra về . 
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GIA ĐÌNH NEW JERSEY & PENNSYLVANIA 

Ngày Chúa Nhật 27-11-2011, các Anh Chị trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng New Jersey & 

Pennsylvania họp tại nhà Anh Chị Tâm & Ánh. Chƣơng trình họp bắt đầu lúc 12 giờ trƣa. Mở đầu buổi họp, các 

Anh Chị hát bài : Cầu Xin Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn dắt cuộc họp thêm phần linh động. Kế tiếp là dâng 

lên Mẹ một chuỗi Mân Côi để cầu cho các Đẳng Linh Hồn, vì tháng nầy Giáo Hội dành riêng cầu cho các Linh 

Hồn. Sau đó các Anh Chị dâng lên Mẹ bài hát: Dâng Mẹ . Sau bài hát là phần nghe Lời Chúa, một Chị đọc lại 

bài Phúc Âm hôm nay của Thánh Marcô nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Kế tiếp là buổi hội 

thảo và sinh hoạt. Trƣớc hết các Anh Chị chúc mừng Anh Chị Tâm & Ánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành hôn 

của Anh Chị hôm 15.7.2011, và cũng có một món quà tặng cho Anh Chị, một bức tranh sơn mài hình Thánh 

Gia tuyệt đẹp. Anh Chị Tâm & Ánh cũng có món quà tặng lại cho các Anh Chị đến tham dự buổi họp mặt, đó là 

dĩa DVD ghi lại hình ảnh những ngày Anh Chị mới quen nhau cho đến những Thánh Lễ thành hôn của các con 

Anh Chị, và lồng vào những hình ảnh của gia đình trong dĩa DVD là 27 bản nhạc do Anh Tâm sáng tác. Sau 

buổi sinh hoạt, Anh Chị Tâm mời tất cả các Anh Chị dùng một tiệc trà đơn sơ nhƣng thật ấm cúng trong tình 

thân thiết gia đình Anh Em của Mẹ Đồng Công. Và Anh Chị ra về lúc 3 giờ trong tinh thần vui tƣơi sau một 

buổi họp mặt.  Các Anh Chị trong GĐĐC, bất cứ ở Tiểu Bang nào, muốn có dĩa DVD nầy, xin e-mail về cho 

Anh Tâm nhƣ sau : www.tamanhnguyen@gmail.com và cho biết địa chỉ, Anh Tâm sẽ gởi tặng dĩa DVD nầy.  

Sau ba tuần lễ, ngày Chúa Nhật 18.12.2011, các Anh Chị có một buổi họp mặt hàng tháng tại nhà Anh 

Chị Tiền & Hằng. Cũng nhƣ các buổi họp trƣớc, các Anh Chị dâng lên Mẹ một bài hát về Mùa Vọng, kế tiếp là 

đọc một chuổi Mân Côi cầu cho hai linh hồn Phêrô và Maria theo ý nguyện của gia đình Anh Chị Tiền & Hằng. 

Sau đó cũng đọc bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Nhật thứ bốn Mùa Vọng, nhắc lại lời Thiên Thần truyền tin cho 

Đức Mẹ . Sau đó các Anh Chị sinh hoạt kễ cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong gia đình để cùng nhau 

ghi nhận những Hồng Ân mà Mẹ đã ban cho các Anh Chị trong thời gian qua. Sau cùng là buổi tiệc thân mật 

trƣớc khi chia tay để hẹn gặp lại vào tháng hai, tại nhà Anh Chị Trƣởng Vùng.         

 

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TX 

Gia đình Tận hiến Đồng công Giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt nam, Arlington, Texas đã sinh hoạt từ 

nhiều năm trƣớc, ngay cả khi còn ở nhà thờ Mẹ St. Mathêo, rồi sau đến thời Cha Cố Hilary Trần Công Lý, và 

nay ngày càng phát triển. Hơn một năm nay, GĐTHĐC Arlington,Texas đã trở thành một thành viên của các 

đoàn thể Công giáo tiến hành trong xứ đạo; dƣới sự dìu dắt cuả Cha linh hƣớng Polycarp Nguyễn Đức Thuần. 

Hiện tại, hàng năm GĐTHĐC tổ chức tham dự khoá tĩnh huấn cho các anh chị mới gia nhập, họp mặt hàng 

tháng cho hội viên, tham gia các công tác do giáo xứ giao phó; đặc biệt trong các dịp lễ lớn, nhƣ ngày Thánh 

hiến tân Thánh đƣờng GXCTTĐVN, đại lễ Giáng sinh, Phục sinh, quan thày Dòng, mừng lễ Mẹ Thiên Chuá 

vào ngày đầu năm dƣơng lịch, góp phần trong việc đón Xuân, mừng Tết dân tộc 2012 . 

Trong dịp lễ Đức Mẹ Sầu Bi (tháng 10-2011), quan thày cuả Dòng, gia đình chúng em đƣợc vinh dự đón 

tiếp Cha Giám Tỉnh Louis Vũ Minh Nhiên, Cha Tôma Nguyễn Huy Châu, đặc trách GĐTHĐC, Cha Khôi 

(chánh xứ Đức Mẹ Fatima), Cha Độ (Chánh xứ Kitô Vua), Thầy Sáu Nguyễn Tâm Năng, và các anh chị Gia 

đình Tận hiến Đồng công vùng Forth Worth . 

Chúng em đã sốt sắng cùng quý Cha, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, mừng lễ quan thày Dòng. Chúng 

em đƣợc Cha Đặc Trách Huy Châu hƣớng dẫn, tâm tình qua phần giảng thuyết cuả Ngài. Cha đã nhắc lại suy 

niệm của Anh Cả Trần Đình Thủ về 4 đặc tính cuả Thánh Thể là: Nhỏ bé, Nhẹ nhàng, Tròn trịa, và Biến đổi. 

Ƣớc mong sao mỗi ngƣời trong chúng em sẽ thấu hiểu và sống theo 4 đặc tính trên. 

http://www.tamanhnguyen@gmail.com/
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Sau thánh lễ, chúng em chụp hình lƣu niệm với quý Cha, quý Thầy và nhƣ thƣờng lệ, chúng em cùng 

nhau đoàn tụ bên quý Cha, quý Thầy với tình con thảo trong tiệc liên hoan và văn nghệ mừng lễ . Ra về, chúng 

em mãi bịn rịn bên nhau, và hẹn gặp lại trong lần sinh hoạt kế tiếp. 

Tháng sáu, ngày 11 năm 2011, chúng em lại đƣợc đón tiếp Cha Giám tỉnh ghé thăm, khi Ngài trở lại từ 

Việt Nam, và dừng chân ở DFW. Thật là bất ngờ và chúng em vui mừng khôn xiết. Đến đầu tháng 12 nƣm 

2011, chúng em lại đƣợc diện kiến Cha Giám tỉnh, khi Ngài đến giáo xứ trong dịp đặc biệt thánh hiến tân thánh 

đƣờng các Thánh Tử đạo Việt Nam, do Đức Cha Kevin Vann chủ sự, với phần đồng tế của Đức Cha Dominique 

Mai Thanh Lƣơng, Giám mục phụ tá giáo phận Orange County (California), Cha Xứ Polycarp Nguyễn Đức 

Thuần; và rất nhiều linh mục Việt Mỹ, tu sĩ nam nữ , cùng đông đảo giáo dân.  

Vừa qua, chiều chủ nhật 17 tháng 12 năm 2011 chúng em có dịp gặp gỡ, cùng nhau cầu nguyện, bàn bạc 

về việc tổ chức mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm dƣơng lịch 1-1-2012 tại nhà anh chị KHÁNH – 

NGA nhân dịp aniversary của anh chị KHÁNH - NGA. Cũng trong phiên họp này, anh Trƣởng Vũ Kỳ đề nghị 

gửi tặng 500 đô về nhà Dòng mẹ giúp các trẻ em nghèo ở VN để các em có những phần quà trong dịp lễ Giáng 

sinh 2011. Tất cả anh chị em đồng ý vỗ tay ủng hộ và anh Thủ Quỹ Đào Chỉnh vui vẻ ký xuất số tiền 1 ngàn đô 

la. Anh Trƣởng Vũ Kỳ nhận tiền và cám ơn lòng quảng đại của tất cả hội viên GĐTHĐC Arlington, Texas. Sau 

đó chúng em đƣợc anh chị KHÁNH - NGA khoản đãi một bữa tiệc mừng ngày Aniversary của anh chị. Thầy 

Sáu Nguyễn Thông Ban dâng lời nguyện cảm tạ Thiên Chúa về những cuả ăn Chúa đã ban cho và tất cả chúng 

em nâng ly chúc mừng anh chị KHÁNH - NGA . 

 

GIA ĐÌNH MIỀN TÂY NAM HK – HỌP ĐỊNH KỲ 

Th   dự v ê :  Anh Cao Tấn Tĩnh, Anh Khổng Xuân Bính, Anh Nguyễn Văn Tập, Chị Ngô Thị Tuất, 

Chị Ngô Thị Trinh, Anh Đinh Tiến Đạt 

I.  Thă  hỏ  và ch    ẻ Lờ  Chú  

a. Lời chào mừng của Anh Tâm Phƣơng đến Anh Tập, tân Trƣởng Vùng San Bernardino.  Mọi 

ngƣời hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Anh Mạnh, cựu Trƣởng Vùng San Bernardino.  Tình trạng sƣc khỏe 

của Anh Mạnh cũng khả quan hơn nhƣng Anh còn cần nhiều thời gian để dƣỡng bệnh nên ít khi ai gặp đƣợc.  

Chị Tuất cũng nhắc đến tình trạng sức khỏe của một số anh chị khác trong GĐTHĐC và xin mọi ngƣời cầu 

nguyện cho quý anh chị.  Xin Chúa và Mẹ an ủi, nâng đỡ quý anh chị trong lúc bệnh hoạn nhất là về tinh thần 

để quý anh chị có thể chấp nhận thánh giá Chúa gởi đến hầu tìm đƣợc sự bình an trong tâm hồn. 

b. Anh Tâm Phƣơng chia sẻ cảm nhận của mình về Mùa Vọng.  Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật IV 

Mùa Vọng Năm B trình thuật về biến cố Truyền Tin. Bài Phúc Âm này cũng đƣợc đọc trong Lễ Truyền Tin 

25 3 hằng năm. Vậy ý nghĩa của bài Phúc Âm về biến cố Truyền Tin ở Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng ở 

đây có nghĩa là gì? Nếu không phải hãy bắt chƣớc Mẹ, nhƣ Thánh Augustinô nói, là Đấng đã thụ thai Lời Nhập 

Thể bằng đức tin trƣớc khi trong cung lòng của mình, trong việc hạ mình "Này tôi là nữ tỳ Chúa", chứ không 

vƣơn mình lên nhƣ Evà, và tuân phục "Tôi xin vâng nhƣ lời ngài truyền", chứ không bất tuân nhƣ Evà. Thiên 

Chúa đã hạ giáng xuống với loài ngƣời chúng ta, chúng ta không thể nào gặp đƣợc Ngƣời nếu chúng ta nâng 

mình lên, trái lại, chỉ khi nào hạ mình xuống chúng ta mới gặp Ngƣời mà thôi. 

c. Anh Tập chia sẻ về gƣơng vâng phục của Đức Mẹ khi ngài sống “trung thành, sống trọn vẹn cho 

Thiên Chúa.  Đức Mẹ sống hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.” Vì vậy, ta cần phải chuẩn bị để đón 

mừng Chúa Giáng Sinh, để sống trọn vẹn cho Chúa và Mẹ. 
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d. Chị Tuất chia sẻ về mẫu gƣơng đức tin của Đức Mẹ.  Đức Mẹ hoàn toàn tin tƣởng vào tình thƣơng, sự 

quan phòng của Thiên Chúa khi Mẹ đáp lời xin vâng trong biến cố truyền tin.  Chúng ta cũng hãy noi gƣơng Mẹ 

và xin Mẹ hƣớng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa.  Có Mẹ hƣớng dẫn, chúng ta mới có thể đến với Chúa một 

cách hoàn hảo hơn.  

 

e. Tế  N   ê  Đá  2012 

- Mừng Tết Nguyên Đán sẽ đƣợc tổ chức vào Chúa Nhật ngày 22 tháng giêng, năm 2012 tại Đền Thánh 

Mẹ Dâng Con, Corona, California. 

- Chi tiết tổ chức: 

8:00 am – Chầu Thánh Thể - Anh Tâm phụ trách 

9:30 am – Thánh Lễ Đầu Năm tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con 

10:45 am – Sau Thánh Lễ quý anh chị sẽ gặp nhau tại Hội Trƣờng 

11:00 am – Tiệc Mừng – Anh Bính phụ trách (MC) 

1:00 pm – Bế mạc 

Các chi tiết khác và phân công 

Dâng của Lễ - xin mỗi trƣởng vùng tìm hai ngƣời để dâng của Lễ (6 ngƣời tất cả).  Chi Trinh sẽ 

phụ trách chuẩn bị mâm quả. 

Đọc Sách:  Vùng Orange đọc bài I, Vùng San Bernardino đọc bài II, Vùng LA đọc Lời Nguyện 

Giáo Dân 

Tiền Mừng và Xin Lễ 

Cũng nhƣ thông lệ hàng năm, xin mỗi vùng đóng góp $200.00 cho việc xin lễ và quà mừng.  

Miền cũng sẽ đóng góp $200.00.  Chúng ta có tất cả năm vùng: Orange, San Bernardino, Los Angeles, 

Sacramento, San Jose. Nhƣ vậy chúng ta sẽ có khoản $1,200.00 cho việc xin lễ và quà mừng.   

Khoản chi nhƣ sau: 

$300.00 – Chi Dòng Đồng Công Việt Nam (Anh Đán) 

$500.00 – Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ (Anh Nhiên) 

$200.00 – Đền Thánh Mẹ Dâng Con, California (Anh Duệ) 

$200.00 – Xin Lễ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con 

Tổng Chi:  $1,200.00 

Tiệc Mừng: 

- Thực phẩm – Xin mỗi vùng đóng góp các phần thực phẩm cho tiệc mừng xuân nhƣ sau:   

- Vùng San Bernardino – Nƣớc, Cari, Ragu 
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- Vùng Orange – 20 cái Bánh Tét (cho dễ cắt), sữa đậu lành (không biết Chị Vân có xin đƣợc Bà 

Cố Thanh Sơn ủng hộ nhƣ mọi năm hay không).  Vì tiện đƣờng nên xin vùng Orange mua 20 ổ bánh 

mì baguettes ăn chung với Cari. 

- Vùng Los Angeles – Dƣa Món, Gỏi 

- Miền sẽ lo các đồ phụ tùng nhƣ: chén, đĩa, napkins, silverwares, v.v… 

Mọi thắc mắc về thực phẩm, xin quý anh chị trƣởng vùng liên lạc với Chị Trinh. 

Văn Nghệ - Anh Bính MC.  Xin quý Anh Chị trƣởng vùng chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để đóng góp 

trong phần văn nghệ. 

 

Hộ  N ộ GĐTHĐC     M     r  và  Hè 2012 

Hội Ngộ GĐTHĐC Hải Ngoại sẽ đƣợc tổ chức vào tuần cuối của Tháng Sáu, 2012, tức từ Thứ Năm ngày 

21, Tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 24 Tháng 6, 2011. Xin quý anh chị trƣởng vùng vận động tại vùng của mình.  

Xin quý anh chị trƣởng vùng nghi danh những tham dự viên (có lẽ đơn ghi danh sẽ đƣợc gởi đến quý anh chị 

sau). Quý anh chị nào muốn đi chung xe bus thì xin ghi danh càng sớm càng tốt, hạn chót là vào ngày 25 tháng 

3, năm 2012, với phí tổn khoảng $200.00 để chi trả cho xe bus đi và về.  Thời gian và địa điểm khởi hành nếu 

không gì thay đổi sẽ vào lúc 8 giờ sáng ở Orange County và 9 giờ 00 sáng ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona. 

Dự trù là Thứ Tƣ, ngày 20 tháng 6 khởi hành từ Orange Corona và trở về lại Orange Corona vào chiều Thứ Hai, 

ngày 25 tháng 6. Anh Trƣởng Miền, Tâm Phƣơng, sẽ thăm các vùng vào những dịp họp hằng tháng để cổ động 

thêm.  Khi biết thêm chi tiết từ trung ƣơng, Anh Trƣởng Miền sẽ thông bao thêm. Buổi họp kết thúc khoảng 

12:15 pm. Cám ơn Chị Thủ Quỹ đã chuẩn bị bữa ăn trƣa sau phiên họp rất ngon.  Đƣợc ăn còn đƣợc gói đem 

về. 

 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS (II) 

Chủ Nhật ngày 18-12-2011, lúc 5 giờ chiều, ACE thuộc GĐTHĐC Vùng Wichita đã họp sinh hoạt 

Tháng 12 2011. Buổi họp tháng này đã đƣợc dời lại 1 tuần so với thƣờng lệ để Chị Hƣơng có thể tham dự vì chị 

phải đi làm vào các Chủ Nhật khác trong tháng 12 này. Xin cám ơn Anh Rƣ, Anh Thành và toàn thể ACE.  

Địa điểm sinh họat tại nhà Chị Sáng. Thành phần tham dự có: AC Rƣ – Hoàng, AC Thành – Hà, Chị 

Sáng, AC Bảo – Hƣơng và các AC dự khán, gồm: AC Hải, Chị Tâm, Chị Kim và Chị Hƣơng.  

Buổi sinh hoạt đƣợc khởi đầu với phần kinh nguyện do Anh Thành chủ trì.   suy niệm và cầu nguyện: 

1.  suy niệm trong Tháng 12: suy niệm và học theo tinh thần xin vâng của Mẹ. 

2.Cầu cho LH Phê-rô, là thân nhân của A. Rƣ, mới qua đời tại Seattle. 

3.Cầu cho ACE trong mọi sự luôn làm vì lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ. 

Bài Phúc Âm tƣờng thuật sự kiện Truyền Tin cùng với tiếng xin vâng của Mẹ. Anh Thành chia sẻ ý 

nghĩa bài đọc: các bài Phúc Âm của các tuần 1, 2, 3 Mùa Vọng đề cập đến Thánh Gioan Tiền Hô với lời rao 

giảng dọn đƣờng cho Chúa đến, ngài nhấn mạnh ngài rửa cho mọi ngƣời bằng nƣớc nhƣng Đấng đến sau ngài 

sẽ rửa bằng lửa và Thánh Thần. Bài Phúc Âm tuần 4 này nhắc ta tinh thần xin vâng của Mẹ. Vâng lời làm mọi 

sự vì yêu mến Chúa cũng là tinh thần của GĐTH ĐC.  
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Tiếp đó đến phần chia sẻ ý kiến. Anh Trƣởng Rƣ cám ơn Chị Sáng có nhã ý mời ACE đến sinh hoạt tại 

nhà Chị. Anh cũng cảm ơn ACE đã chia buồn và hợp ý cầu nguyện cho LH các thân nhân của Anh Chị đã ra đi 

trong 2 tháng vừa qua. Anh còn chia sẻ 1 cảm nhận đặc biệt của anh khi nhìn cảnh thân nhân của mình lúc nằm 

trong quan tài trong tay còn cầm chuỗi tràng hạt. Sự việc đó nhƣ dấu chỉ nhắc nhở chúng ta nên luôn trung 

thành với việc lần chuỗi, ngay từ bây giờ cho đến khi về với Chúa và Mẹ. 

Anh Thành chia sẻ: Chúa muốn chúng ta luôn mến Chúa và yêu ngƣời, do đó trong mọi sự, chúng ta làm 

là vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và đó là điều cốt yếu, còn mọi chuyện khác chỉ là phụ, là phƣơng tiện 

giúp ta đạt đƣợc điều đó. Việc chúng ta tụ họp ở đây cũng vậy, ACE gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau cùng đến với 

Mẹ, tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ dẫn ta đến với Chúa, do đó  ACE đừng bận tâm lo lắng nhiều đến những 

chuyện phụ mà quên đi mục đích chính của mình. 

Sau đó Anh Rƣ chủ trì bàn thảo về việc chuẩn bị cho Lễ Quan Thày của GĐTHĐC Wichita vào Tháng 

Ba (Lễ Truyền Tin). các ACE đã chia sẻ ý kiến. Kết quả nhƣ sau: 

Về địa điểm, chị Sáng vẫn sẵn sàng đăng cai, trừ phi có ACE nào khác muốn tổ chức tại nhà mình. Về 

chuẩn bị tâm hồn: đề nghị các cha dành cho 1 buổi tĩnh tâm vào chiều hôm trƣớc lễ. 

Về thành phần khách mời,  Anh Rƣ lo việc mời và đón tiếp các cha trong thời gian lƣu lại Wichita và sẽ 

mời ACE GĐTHĐC Oklahoma, một số khách mời cá nhân. Còn các việc chuẩn bị khác nhƣ phần ẩm thực thì sẽ 

phân công mỗi ngƣời lo 1 món. Các anh sẽ chuẩn bị địa điểm, bàn ghế, bàn dâng lễ, tƣợng ảnh, chuẩn bị cho 

thánh lễ,v.v 

Trƣớc khi kết thúc vào lúc 6:30 chiều, chị Hà báo cáo tồn quỹ. 

Thư Ký GĐTHĐC  ichita, 

Trần Quốc Bảo. 

 

GIA ĐÌNH DENVER, CO 

Mừng Bổn Mạng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 12 2011 Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Colorado. Chúng em có buổi 

hiệp nhất nơi mái ấm của gia đình Anh Chị Mẫn-Xuân, để cùng nhau mừng bổn mạng Lễ Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội, và thăm hỏi nhau sau bao ngày nhớ thƣơng xa cách (dù chỉ mới xa nhau có hai tuần à!), một tình 

yêu thƣơng siêu nhiên huyền bí! 

I. G ờ Kh   M c:  Đúng 2:00pm buổi sinh hoạt đƣợc bắt đầu bằng những kinh nguyện theo thông lệ, 

thật sốt sáng trong bầu khí linh thiêng cầu xin Chúa Thánh Thần hiện diện, hƣớng dẫn, thánh hóa và chúc lành 

cho từng ngƣời trong chúng em. Kế đến Anh Trƣởng Phêrô M. Nguyễn Văn Vƣợng ngỏ lời trang trọng chào 

mừng các Anh Chị Em trong tình yêu Chúa, và diễn tiếp theo là những sinh hoạt nội bộ nhƣ sau: 

- Chào mừng Tân Thƣ Ký là Chị Anna Maria Phạm Nguyễn Thanh Hƣơng. 

- Anh Trƣởng mời gọi mọi ngƣời tham dự Khóa Tĩnh Huấn 42. Đây là khóa đầu tiên  

  đƣợc tổ chức chung cho toàn nƣớc Mỹ, xin quí Anh Chị ghi danh sớm để tiện cho  

  việc sắp xếp. 

- Chị Phó Ngoại Vụ Maria Nguyễn Thị Kim Lan báo cáo về tiền nguyệt liễm. 
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II. Học Hỏ  và Thả  L ậ  Chủ Đề Thá   12: Để bắt đầu buổi thảo luận, xin mời quí anh chị cùng 

đứng lên để nghe bài đọc: Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. (Lc 1, 26-28) -  "Chào Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc, ân 

sủng Chúa ở cùng Trinh Nữ."  

1/ Suy niệm đoạn Phúc Âm trên, anh chị cảm nghiệm   Chúa muốn nói gì với anh chị trong ngày lễ Mẹ 

Vô Nhiễm Nguyên Tội, là Bổn Mạng của GĐTHĐC vùng Denver, Colorado. 

2/ Mỗi lần Mùa Vọng đến, để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, anh chị dọn tâm hồn nhƣ thế nào? 

Xin quí anh chị suy niệm 5 phút, sau đó xin quí anh chị hăng say thảo luận để cho phần sinh hoạt thêm sống 

động và vui vẻ hơn. 

Qua hai câu hỏi gợi ý trên, sau khi chia sẻ sôi nổi với những tƣ tƣởng phong phú và ý kiến dồi dào thì 

em xin đƣợc tóm ý nhƣ sau: 

- Tâm lý của các phụ nữ Do Thái thời ấy ai cũng muốn lập gia đình, vì họ mong đƣợc làm mẹ Đấng Cứu 

Thế, nhƣng họ không biết rằng Đức Maria đã đƣợc Thiên Chúa tuyển chọn vì tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn mà cô 

đã đƣợc nổi bật lên trƣớc mặt Thiên Chúa. Khi nghe lời Thiên Thần chào thì Đức Maria ngỡ ngàng vì tôi không 

biết đến ngƣời nam... sau khi nghe Thiên Thần giải thích về ngƣời chị họ Isave cũng mang thai trong lúc tuổi 

già, vì không có gì mà Thiên Chúa không làm đƣợc… thì Đức Maria đã xin vâng nhƣ lời Sứ Thần truyền. Hôm 

nay nhân ngày lễ Mẹ Vô nhiễm bổn mạng, chúng ta nên học hỏi nơi Đức Mẹ lòng khiêm nhƣờng và thực hiện 

lối sống khiêm nhƣờng giữa anh em. 

III. Thá h Lễ T  Ơ : Để kết thúc buổi học hỏi và thảo luận trong tình huynh đệ yêu thƣơng chúng em 

hiệp nhất bên nhau cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa do Anh Giuse M. Vũ Kim Ngân chủ tế. Bài giảng Lễ Mẹ 

Vô Nhiễm hôm nay, Anh muốn chia sẻ về một khía cạnh của sự vô nhiễm là không bị đam mê che phủ! (đây là 

một một tƣ tƣởng mới, hay mà lần đầu tiên em đƣợc nghe nói tới!) Thí dụ, khi ta đeo kính mầu gì thì ta nhìn 

thấy mọi sự vật chung quanh theo mầu kính mà ta đang đeo. Cũng vậy chúng ta hay nhìn ngƣời khác theo sự 

đam mê và khuynh hƣớng của chúng ta, nhƣng Đức Mẹ thì khác, Đức Mẹ nhìn thụ tạo theo cách nhìn của Thiên 

Chúa, đúng sự thật! Vì vậy khi nghe lời chào: "Kính chào Tôn Nƣơng đầy ơn phúc..." Đức Mẹ ngạc nhiên vì 

Đức Mẹ nghĩ là một thụ tạo thì làm sao đầy ơn phúc... Nhìn vô nhiễm là nhìn đúng sự thật về con ngƣời của 

mình. Không ai có thể tự hào về tài năng ăn nói và cách cƣ xử của mình là đúng là tốt. Ai có thể nghĩ rằng: đáng 

lý tôi phải là chánh trƣơng, đáng lý tôi phải là chủ tịch... Chúng ta không nên đánh giá ngƣời khác theo tiêu 

chuẩn của chúng ta. Đam mê làm cho chúng ta nhìn ngƣời khác không đúng! Chúng ta hãy học hỏi nơi Đức Mẹ 

nhìn ngƣời khác theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa.  

Đức Thánh Cha Chân Phƣớc Gioan Phaolô II đã dùng tài năng để phục vụ Giáo Hội, phục vụ mọi ngƣời 

với tâm hồn khiêm tốn, khi đi đến quốc gia nào, bƣớc xuống máy bay là Ngài hôn đất của quốc gia đó để bầy tỏ 

lòng kính trọng và yêu mến dân tộc đó. Khi đã ngoài 80 tuổi, ngƣời ta nói về việc nghỉ ngơi thì Ngài đã trả lời: 

"Tôi có cả đời đời để nghỉ ngơi, còn sống thì còn làm viêc…" Hãy bắt chƣớc tinh thần phục vụ và khiêm tốn 

của Đức Thánh Cha Chân Phƣớc Gioan Phaolô II. Khi cộng đoàn có việc mà hợp với khả năng thì hãy tham gia 

cộng tác, đừng đòi Cha xứ phải năn nỉ, vì làm bộ từ chối nhƣ thế không phải là khiêm nhƣờng. Chúng ta sẽ phải 

trả lẽ với Thiên Chúa về những tài năng và điều kiện của chúng ta. Đức Mẹ có tài năng nhƣng khiêm tốn. 

Chúng ta sẽ có bình an nếu khiêm tốn thật sự. Chúa yêu mến Đức Mẹ vì Đức Mẹ khiêm nhƣờng. Xin Đức Mẹ 

ban ơn khiêm tốn cho chúng ta hàng ngày. 

Sau Thánh Lễ là bữa cơm thân mật do Anh Chị Mẫn-Xuân khoản đãi với nhiều món ăn đặc sản quê 

hƣơng rất là thơm ngon tuyệt vời! Ngoài trời mùa đông miền núi thì lạnh ơi là lạnh, nhƣng trong nhà thì ấm áp 
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với những lời hàn huyên tâm sự, tiếng cƣời tƣơi vui, tình cảm đậm đà yêu thƣơng mà mọi ngƣời trao ban cho 

nhau. 

 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX 

Buổi họp mặt tại nhà anh chị Huỳnh Luận Chúa Nhật 12-2011 và có rất đông các anh chị tham dự. 

Trƣớc hết Anh Trƣởng Triệu thông báo Anh Hậu vừa qua đời và  nhƣ vậy tháng này GĐTHĐC Houston có 2 

cái tang. Do đó trong dịp này Quí Anh Chị đã đọc kinh cầu nguyện cho 2 linh hồn Luca và Đaminh Maria vừa 

qua đời . Tiện dịp này, Anh Đức trình bày về quy chế về tang lễ tài liệu dành cho GĐTHĐC Houston đã có từ 

năm 2004 để nhắc nhở  và cho các anh chị mới gia nhập sau này đƣợc biết  trong nghi thức tiễn đƣa những anh 

chị trong GĐTHĐC đƣợc Chúa gọi về . 

Anh Triệu thông báo họp mặt tháng tới 15-1-2012 tại nhà anh chị Vinh Phúc 10:30 sáng và Anh Đức ghi 

danh họp mặt tại nhà vào tháng 6 . 

- Kỷ niệm thành hôn tháng này GĐTHĐC Houston có 8 cặp 

(1) Anh chị Giao- Đậm 26 năm, (2) Anh Chị Hinh-Luận 27 năm, (3) Anh Chị Triệu -Nhƣờng 32 năm, 

(4) Anh Chị Nhân - Vân 40 năm, (5) Anh Chị Linh-Thanh Huyền 8 năm, (6) Anh Chị Tửu-Phƣợng 29 năm, (7) 

Anh Chị Đông-Nga 33 năm, (8) Anh Chị Khắc Tĩnh-Dung. 

Anh chị Hinh -Luận phát biểu cảm tƣởng là sau thời gian 27 năm thi hành sứ vụ gia đình  mà Chúa đã 

trao ban với bản nhạc "phút đầu gặp em tinh tu' quay cuồng " để nhớ lại những ngày đầu 2 ngƣời gặp nhau sau 

những năm tháng dài cải tạo trong trại tù cộng sản. Chị Luận chúc mừng giáng sinh đến tất cả mọi ngƣời . 

Anh Triệu thông báo anh đặc trách chúc mừng giáng sinh đến tất cả anh chị GĐ ĐC và thông báo chuẩn 

bị cuộc hội ngộ 21 -24 tháng 6 tại Nhà Tỉnh Dòng gồm cả 2 miền Đông và Tây. 

Phần chia sẻ lời Chúa, Anh Tú đọc bài suy niệm "nhịp cầu đƣa Chúa đến với anh em" sau đó Ả Chị phát 

biểu: 

Anh Định: Nhân đức xin vâng của Đức Mẹ: "chúng ta hãy noi gƣơng Đức Mẹ xin vâng . Đó là nhịp cầu 

nối kết giữa Chúa và chúng ta qua Đức Mẹ . 

Anh Chƣ: Nói về nhân đức xin vâng và khiêm nhƣờng của anh cả, ngƣời sáng lập dòng , và nhắc ngày 

sinh nhật của anh cả 29-11-1906 . 

Sau đó Chị Ánh điều khiển chƣơng trình để tất cả các anh chị cùng hát chung với nhau bài: "Tiếng 

Chuông Ngân Đêm Noel" và các anh chị trong ban tổ chức gởi đến các anh chị tham dự cánh thiệp Noel với 

những món quà giáng sinh. Có 4 anh chị đã trúng đƣợc những phần quà đó . 

Cuối là phần tiệc mừng do anh chị chủ nhà và một số anh chị khoản đãi.  

 

Lƣ  Ý:  Quí Anh Chị nào đã gởi bài về cho em trong tháng qua, nhƣng vì lý do thiếu xót cách nào em không 

đăng trên báo này, xin cho em biết, em sẽ đăng vào số tới. Xin Cám ơn Quí Anh Chị. 

Phần chúc mừng hôn nhân hằng tháng tạm ngƣng trong khi chỉnh đốn theo sáng kiến mới. Nhƣng Quí Anh Chị 

tại các địa phƣơng nên duy trì việc cầu nguyện chúc mừng nhau trong dịp kỷ niệm thành hôn hằng năm. 
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GOD IS LOVE   – GOD IS  LOVE – GOD IS LOVE –GOD IS  LOVE – GOD IS LOVE – GOD IS  LOVE-  GOD IS LOVE –GOD IS  LOVE  

 

GĐTHĐC Cùng Hiệp Ý Cầu Cho Các Linh Hồn 

 

Anh Giuse M. Phạm Đức Tú 
Phu Quân của Chị Phương  

Thuộc GĐTHĐC – Oklahoma City, OK  
Được Chúa gọi về 17/12/2011  

Hưởng thọ 75 tuổi 
 

Chị Têrêsa M. Nguyễn T. Minh Đức 
Hiền Thê của Anh Phạm Hàm  

Thuộc GĐTHĐC – Virginia-Maryland, VA   
Được Chúa gọi về 05/10/2011  

Hưởng thọ 60 tuổi 
 

Anh Đaminh M. Nguyễn Văn Hậu 
Thuộc GĐTHĐC – Houston, TX   
Được Chúa gọi về 17/12/2011  

Hưởng thọ 78 tuổi 
 

* * * 
Cụ Maria Phạm Thị Liên 

Thân mẫu của AC Lê Văn Truyền 
Thuộc GĐTHĐC – San Bernadino, CA   

Được Chúa gọi về 16/10/2011  
Hưởng thọ 77 tuổi 

 

Cụ Maria Nguyễn Thị Nữ 
Thân mẫu của AC Hoàng Hữu Hiến 

Thuộc GĐTHĐC – San Bernadino, CA   
Được Chúa gọi về 29/11/2011  

Hưởng thọ 84 tuổi 
 

Cụ Bà Inê Maria Nguyễn Thị Lãm 
Thân mẫu của AC Bảo – Hồng (Trưởng Vùng) 

Thuộc GĐTHĐC – San Jose, CA   
Được Chúa gọi về vào tháng 12 năm 2011  

Hưởng thọ 109 tuổi 
 

Cụ Giuse Lê Văn Xuyến 
Thân phụ của Chị Trang Duệ 

Thuộc GĐTHĐC – Houston, TX   
Được Chúa gọi về vào tháng 10 năm 2011  

Hưởng thọ 82 tuổi 
 

Cụ Maria Đặng Thị Hợi 
Thân mẫu của AC Trọng – Huề 
Thuộc GĐTHĐC – Virginia, VA   

Được Chúa gọi về ngày 1 tháng 12 năm 2011  
Hưởng thọ 85 tuổi 

 

             

Trong Tâm Tình Thảo Hiếu, 
Toàn Thể Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công Hải Ngoại Hợp Lòng 
Cầu Nguyện Cho 

Anh Tân Tổng Vụ và 
Tân Hội Đồng Phục Vụ 

Được Tràn Đầy Ơn Chúa và 
Tình Thương Dìu Dắt Của Hiền 

Mẫu Đồng Công 
Để Quí Anh Dìu Dắt Con 

Thuyền Đồng Công 
 

 
   

Phép Là h Đ   T   Củ  

A h Tâ  Tổ   Vụ 

P   M. N   ễ  Q     Đá , CMC 

 

  

Tâ  Hộ  Đồ   Phục Vụ 



 25 

 

GHI DANH THAM DỰ  
NGÀY HỘI GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI 

                              

Tại Nhà Tỉnh Dòng Carthage, MO – Từ 21 Đến 24 Tháng 6 Năm  2012 

 
 

TÊN:               __________________    _______________   _______________   _______________ 

                                     Tên thánh                    Tên họ                     Tên đệm                     Tên gọi         

     ĐÃ tận hiến   

     CHƢA tận hiến 

 

 

ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________ 

   Số nhà                     Tên đường                                    (Apt) 

                              

           _______________________________________________________ 

   Thành phố                    Tiểu bang                      Zip code 

 

  ________________________________________________________ 

   Số điện thoại    E-mail  

 

 

 

Những Anh Chị MỚI và CHƯA tận hiến cần có sự giới thiệu của Anh / Chị  

trưởng vùng hay một Anh / Chị đã tận hiến.  Xin ghi tên và số khóa tĩnh huấn 

của người giới thiệu. 

 

Tên:_____________________________________Đã tận hiến khóa: ____________   

 
 

 
 

 

Ngày ________ Tháng ________ Năm 2012 

 

                      Ký tên 

 

X   lƣ  ý: 

 

- Đ       v  c chú   e   ắp xếp,  ỗ    ƣờ   h  d  h  h   dự, x     ề  r ê    ộ   ơ  (Thí dụ 

hai Anh Chị (vợ chồng) đi chung, xin Anh điền một đơn và Chị điền một đơn và có thể gởi chung 

trong một phong bì).  

- Các A h Ch  Trƣở   Vù   cũ   có  h   ở  d  h  ách  hữ   A h Ch   r    vù    ì h 

 ộ  lúc cũ    ƣợc. 

- Trƣờ   hợp       l , x   l ê  l c L  Đặc Trách H   Châ , CMC 417-358-7787/8299 

 

X    ọc   ếp ph    h  chú phí                                                                                                      
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1. Thời gian nhận đơn Từ   à  25  há   2  ế  31  há   5  ă  2012 là h   chó .   

 

 

A. Q í A h Ch  bê  C l  x    ở  về Anh Thƣ Ký Miền (kèm theo chi phí $200.00 

nếu đi xe bus chung với ban tổ chức Miền Cali): 

Mr. Đ  h T ế  Đ   

9632 Ingram Avenue 

Garden Grove, CA   92844-2924 Điện thoại: (714)-492-0701 

 

B. Q í A h Ch  các  ơ   hác x    ử  về: 

Rev. N   ễ  H   Châ , CMC 

1900 Grand Avenue 

Carthage, MO 64836             Điện thoại: (417) 358-7787 / 8299  

 

 

2. Đề nghị ghi danh sớm, để kịp thời xin các Anh Linh mục & Tu sĩ cầu nguyện cho từng ngƣời  dự 

khóa, và giúp cho việc chuẩn bị các sinh hoạt trong khóa đƣợc tốt đẹp. 

 

3. Anh Chị nào cần đón đƣa tại phi trƣờng hay bến xe bus, xin ghi rõ:  

(Nếu đi máy bay xin đến phi trƣờng Joplin hay Springfield) 

 

Ngày và giờ ĐẾN: ________________________  ____________________  

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trường ____________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến ____________________ 

       Phương tiện riêng 

 

      Ngày và giờ VỀ: ________________________  ________________________ 

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trường  ____________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến ____________________ 

       Phương tiện riêng 

 

5. Đối với Quí Anh Chị lập gia đình, Ban Tổ Chức khuyến khích cả hai cùng tham dự.  

 

      7.  Quí Anh Chị  ã  ậ  h ế  tình nguyện giúp trong các ban, xin đánh dấu vào ban thích hợp:        

             B   Phụ   Vụ                                                    B   Kỹ Th ậ  

                      Ủy Ban Lễ Nghi                                              Ủy Ban Thông Tin 

                      Ủy Ban Cung Thánh                                         Ủy Ban Trang Trí 

                      Ủy Ban Thánh Nhạc                                         Ủy Ban Âm Thanh và Ánh Sáng 

                  B   S  h H                                                       B   Chă  Sóc Sức Kh ẻ 

                      Ủy Ban Tiếp Tân                                               Ủy Ban Ẩm Thực 

                      Ủy Ban Văn Nghệ                                             Ủy Ban Y Tế 

                      Ủy Ban Hình Ảnh                                              Ủy Ban Vệ Sinh 

 

8. Tận Hiến là dịp quan trọng trong đời, do đó Quí Anh Chị nào sẽ tận hiến cho Mẹ trong Thánh Lễ 

Bế Mạc để chính thức gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công: Nữ: nên mặc áo dài hay trang 

phục lịch sự đứng đắn. Nam: nên mặc bộ vét hay ít là sơ mi cà vạt. 

 


