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Quí Anh Chị, những người con của Mẹ Đồng Công, rất thân mến, 

 

Trong lá thư tâm tình này, em xin chia sẻ với Quí Anh Chị ít suy tư về Mùa Chay sau đó trình bày về 

một vài sinh hoạt của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại, đặc biệt là về 2 Khóa Tĩnh Huấn 42HK 

và 43HK sắp tới. 

 

MÙA CHAY: THỜI GIAN TRỞ VỀ 
Một trong những đoạn suy tư về Mùa Chay mà em thường hay đọc đi đọc lại đó là bài viết của Đức Cha 

Bùi Tuần trong tác phẩm “Ơn Trở Về” của ngài. Trong đó có đoạn ngài suy niệm như sau: “Đối với 

những người tội lỗi như Mađalena, người phụ nữ ngoại tình, người thu thuế… thì chỉ vài lời nhẹ nhàng 

của Chúa hay vài cử chỉ nhân ái của Ngài, cũng đủ làm cho họ trở về. Còn những người “công chính” 

như các biệt phái, các luật sĩ… nghe bao nhiêu bài giảng, thấy bao nhiêu phép lạ, mà họ vẫn cứ trơ 

trơ… họ là những người có tội mà cứ tưởng mình đạo đức” (trang 92). 

   

Quí Anh Chị thân mến, mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta lại có dịp tham dự những buổi tĩnh tâm, gia tăng 

cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm việc bố thí… xưng tội… Tất cả những việc đó có ý nghĩa gì nếu 

không giúp chúng ta ý thức được mình là “kẻ có tội”, sám hối và cố gắng biến đổi nên một người tốt 

hơn. Theo em thấy, vì lo cho phần hồn của con chiên, cứ mỗi khi Mùa Chay về là các cha xứ hay cha 

quản nhiệm lại phải vất vả tìm những linh mục giảng tĩnh tâm “thật hay” hoặc nổi tiếng đến giảng để lời 

giảng của cha có thể đánh động được các con chiên. Nhưng thành thực mà hỏi có bao nhiêu lần, sau khi 

chúng ta nghe một bài giảng thật hay mà chúng ta thực sự sám hối và biến đổi không? Hay những lời 

giảng thật hay và cảm động đó chỉ đưa đến một cảm xúc nhất thời và mau qua.  Khi nghe một bài giảng 

hay, rất có thể chúng ta cảm động “rơi nước mắt” nhưng sau đó vài ngày, vài tháng thì sao?  Mađalena 

đã rơi nước mắt và thực sự sám hối và thay đổi từ một đàn bà tội lỗi thành một vị thánh. Còn tôi thì sao? 

Với những lời cảnh giác trên của Đức Cha Bùi Tuần, chúng ta hãy coi chừng kẻo rơi vào tình trạng “trơ 

trơ” trước những bài giảng, lời khuyên hay chỉ bảo của Giáo Hội hay của tha nhân. Và coi chừng ngay 

cả sự cám dỗ của sự tự mãn với những việc “đạo đức” chúng ta sẽ làm trong Mùa Chay Thánh này như 

những người “công chính” tự mãn với lối sống hiện tại của chính mình. Chớ gì chúng ta được ơn sám 

hối thực sự trong Mùa Chay Thánh này.  
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KHÓA TĨNH HUẤN 42HK & 43HK NĂM 2013 
 

Khóa Tĩnh Huấn 42HK 

Địa điểm: Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công, Carthage, MO 

Thời gian: Chiều Thứ Năm,  20 đến trưa Chúa Nhật 23 tháng 6. 

 

Khóa Tĩnh Huấn 43HK 

Địa Điểm: Riverside, CA 

Thời Gian: Chiều Thứ Năm, 4 đến trưa Chúa Nhật 7 tháng 7 

 

Cùng với nhịp sống sinh hoạt của Giáo Hội nhân dịp Cử Hành Năm Đức Tin, các bài huấn đức và sinh 

hoạt sẽ dự trên đề tài: 

 

“Sống Đức Tin Theo Tinh Thần Tận Hiến Đồng Công” 
 

Sau đây em xin hân hạnh giới thiệu những thuyết trình viên sau đây: 

 

1. Anh Giám Tỉnh Louis Vũ Minh Nhiên, CMC 

“Liên Hệ Đức Tin và Đức Ái” 

 

2. Anh Isidôrô Đinh Thành Bắc, CMC (Carthage) / Anh Tâm Phương (Riverside) 

“Sống Tinh Thần Tận Hiến: Phương thế thể hiện Đức Tin” 

 

3. Anh Bartolômêô Phạm Minh Vận, CMC 

Giáo Cương Tận Hiến / Tiến Trình Phát Triển của Dòng qua 60 Năm 

 

4. Anh Gioan Thành Trần Quốc Toản, CMC 

“Gương Sống Đức Tin Của Mẹ Maria” / Giáo Cương Tận Hiến 

 

5. Anh Lorensô Nguyễn Châu Hy, CMC 

“Thực Hành Đức Tin: Giúp Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình” 

 

Anh Đinh Vương Cần, CMC và Anh Vũ Nghi, CMC sẽ giúp trong các giờ nguyện ngắm ban sáng. 

Ngoài ra còn các Anh Linh Mục và tu sĩ khác sẽ giúp trong các phần chia sẻ lời Chúa trong các Thánh 

Lễ và những sinh hoạt khác. Số báo tới, em sẽ gởi đến Quí Anh Chị chương trình chi tiết hơn. 

 

Trong số báo này, em xin gởi đến Quí Anh Chị đơn ghi danh tham dự khóa tĩnh huấn. Xin Quí Anh Chị 

đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền đơn và gởi đi. Đặc biệt Quí Anh Chị nào đi máy bay, xin ghi đầy đủ và 

chính xác các chi tiết như trong đơn để ban Quản Lý Tỉnh Dòng sắp xếp việc đưa đón. Trong quá khứ 

một số Anh Chị không ghi đầy đủ và không đúng giờ và chuyến bay nên việc đưa đón cũng khó khăn. 

 

SỐ TUỔI TRUNG BÌNH GIA ĐÌNH TẬN HIẾN NGÀY MỘT GIA TĂNG? 
Quí Anh Chị thân mến, như Quí Anh Chị cũng biết, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại đã được 

thành lập trên 20 năm. Đa số Quí Anh Chị khi mới gia nhập còn “rất trẻ” nhưng nay đã “bắt đầu” lớn 

tuổi. Những năm gần đây số thành viên dưới 50 tuổi giảm sút nên số tuổi trung bình tăng khá cao. Chắc 

chắn Quí Anh Chị cũng như em, chúng ta đều muốn cho GĐTHĐC tồn tại lâu bền hơn nhờ có những 

người đi sau nối gót, vì thế nếu có thể, xin Quí Anh Chị cố gắng khuyến khích thêm những Anh Chị trẻ 

tham gia nhiều hơn. Em nghĩ là Quí Anh Chị cũng muốn có những người “đàn em” để Quí Anh Chị dìu 
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dắt và truyền đạt tinh thần tận hiến Đồng Công mà Quí Anh Chị đã theo đuổi. Hy vọng 2 khóa tĩnh huấn 

tới đây chúng ta sẽ được tiếp đón thêm nhiều những Anh Chị mới. 

 

NGÀY THÁNH MẪU 2013 
Ngày Thánh Mẫu lần thứ 36 năm 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 8 với chủ đề “Phúc Cho 

Bà Là Kẻ Đã Tin” (Lc 1:45) nhân dịp Giáo Hội Kỷ Niện Năm Đức Tin và Kỷ Niệm 25 Năm Ngày 117 

Anh Hùng Tử Đạo được tôn phong lên hàng Hiển Thánh. Đồng thời đây cũng là dịp Mừng Kỷ Niệm 60 

Ngày Dòng Đồng Công được thành lập theo Giáo Luật. Theo chương trình như mọi năm, Gia Đình Tận 

Hiến Đồng Công Hải Ngoại sẽ có một buổi gặp mặt và Thánh Lễ tại Hội Trường Nhà Ba Lầu vào sáng 

Thứ Bảy. Xin mời Quí Anh Chị tham dự đông đủ và nhớ mang theo huy hiệu và cờ của GĐTHĐC của 

địa phương mình tham gia cuộc cung nghinh vào chiều Thứ Bảy. 

 

Để cho những sinh hoạt ngoài trời tại khu lễ đài không bị ngưng trệ vì lý do thời tiết, Ban Kiến Thiết 

Tỉnh Dòng đang cho xây thêm hai mái dài hai bên lễ đài chỗ ca đoàn và các linh mục đồng tế. Công việc 

đang tiến hành và hy vọng sẽ hoàn tất vào tháng 6 tới đây. Xin Quí Anh Chị cầu nguyện để công việc 

được hoàn thành. 

 

Xin Mẹ Maria chúc lành cho tất cả Quí Anh Chị và hẹn gặp Quí Anh Chị ngày tĩnh huấn và Ngày Thánh 

Mẫu. 

 

Lm. Tôma Maria Nguyễn Huy Châu, CMC 

Đặc trách GĐTHĐC Hải Ngoại. 

 

 

Bản vẽ thiết kế hai mái dài hai bên Lễ Đài Chính của Ngày Thánh Mẫu 

 

 

Hân Hoan Mừng  Đại Lễ Chúa Phục Sinh 
Xin kính chúc Anh Tổng Vụ, Anh Giám Tỉnh, 

Quí Anh Linh Mục Tu Sĩ Đồng Công & 

Toàn Thể Anh Chị Em Trong Đại Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 

Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Ân Thánh, Niềm Vui & Hy Vọng 

Trong Chúa Phục Sinh Và Tình Yêu Thương Của Hiền Mẫu Maria. 
HALELLUIA 
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Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay Năm C  - Luca 9:28B-36 

 

HHHÃÃÃYYY   VVVUUUIII   LLLÊÊÊNNN   
 

             

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu biến hình trước mắt ba tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê. Cũng 

chính ba tông đồ này là những người sẽ chứng kiến Đức Giêsu biến hình ở vườn dầu: “Ngài kinh hoảng 

âu sầu”. Ở vườn dầu, Đức Giêsu sấp mình xuống đất cầu xin cùng Thiên Chúa Cha để nếu có thể cho 

Ngài khỏi phải uống chén đắng; còn ở đây, Đức Giêsu hiển dung vinh hiển và Thiên Chúa xác chuẩn 

Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng tuyển chọn Ngài. Ba tông đồ đã được chứng kiến Ngài hiển dung, để có 

thể chứng kiến Ngài buồn sầu xao xuyến: “linh hồn thầy buồn sầu đến chết được”. Đức Giêsu hiển 

dung, dấu chỉ cho thấy thân xác con người sẽ được biến đổi trở nên vinh hiển sáng láng, cho dù hiện tại 

người ta thấy thân xác mong manh mỏng dòn. 

Thân xác con người sẽ được biến đổi. Đức Giêsu chết trần trụi trên thập giá và toàn thân Ngài bị biến 

dạng bởi những vết thương do người ta hành hạ, nhưng khi Ngài phục sinh thì thân xác Ngài trở nên 

tuyệt vời. Thân xác con người trước phục sinh và sau phục sinh tuy là một nhưng rất khác nhau. Đức 

Giêsu khi còn tại thế vẫn là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu Phục Sinh và Đức Giêsu trước đó 

vẫn là một tuy dù người ta thấy Ngài rất khác qua biến cố Phục Sinh. Theo niềm tin Kitô hữu, thân xác 

con người ở dương gian và lúc sống lại vào ngày cánh chung tuy là một nhưng vẫn khác. Theo thánh 

Phaolô, sống lại là thân xác thần thiêng, khác với thân xác dương thế biến đổi theo thời gian và cái chết 

(1Co.15, 44)  

Con người thật lạ kỳ. Thân xác con người giới hạn và có những nhu cầu rất tự nhiên. Có người sống đời 

tại thế này chỉ biết lo thỏa mãn những nhu cầu của thân xác, mà quên đi một chiều kích siêu việt của con 

người. Khi chỉ thỏa mãn những nhu cầu vật chất, con người trở nên ích kỷ nhỏ nhen, không đạt được 

hạnh phúc thật ở trần gian này. Nếu người giầu chỉ biết lo tìm tiền bạc mà không chú trọng đến những 

nhu cầu tinh thần của mình và của những người thân của mình, thì họ không thể hạnh phúc thật. Con 

người có liên đới với người thân, với gia đình cha mẹ anh chị em họ hàng, và đặc biệt với con cái. Nếu 

không lo cho con cái triển nở, nếu không biết giáo dục con cái, con người sẽ không thể hạnh phúc được 

cho dù họ có tiền bạc dư giả, cho dù họ có địa vị chức quyền. 

Phaolô đã có một thời bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ ông đã miệt mài rao 

giảng Đức Giêsu Phục Sinh. Chính niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh đã làm Phaolô bình an hạnh phúc 

hơn. Phaolô đã tìm ra con đường hạnh phúc thật. Bây giờ, niềm vui niềm tự hào của ông là Thiên Chúa 

và những người thuộc về Ngài. Tuy rằng con người có thể thay đổi lòng dạ nhưng vì tin vào Thiên Chúa 

nên Phaolô vẫn an lòng. Trừ phi Thiên Chúa thất bại, còn không Phaolô luôn chiến thắng, vì Phaolô 

chọn những gì Thiên Chúa chọn. Cho dù ngay cả những lúc Phaolô cảm thấy rơi lệ khi thấy những con 

cái ngài đã thay lòng đổi dạ, đã chọn thực tại trần gian trên hết: “Chúa của họ là cái bụng”, thì Phaolô 

vẫn hy vọng họ sẽ trở lại với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng trung tín. Thiên Chúa vẫn kiên trì đến 

với con người, và sẽ làm con người trở lại với Ngài. 

Qua những chọn lựa của mình trước những thực tại trần gian mà con người hình thành chính mình. 

Phaolô đã là một con người khác qua biến cố té ngựa trên đường đi Damas. Phaolô đã hình thành chính 

mình trong suốt đời ngài. Mỗi người trong chọn lựa sống của mình, làm mình trở thành người tuyệt vời 

hay chỉ giống con vật, trở nên con cái Thiên Chúa hay trở nên con cái ma quỷ. Qua hành vi yêu thương 

mà con người ra khác và trở thành tuyệt vời hơn. Con người không chỉ chờ đến ngày Phục Sinh mới 

được biến đổi, nhưng mỗi người cũng đã đang biến đổi ngang qua chọn lựa sống từng ngày. 
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Con người vui mừng, vì Thiên Chúa đã yêu thương và cứu độ con người qua Đức Giêsu. Thiên Chúa đã 

và đang làm tất cả qua Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa Thiên Chúa ký kết giao ước với Abraham, ngày nay 

giao ước mới đã được ký kết với con người bằng máu Đức Giêsu Kitô. Máu Đức Giêsu là dấu chỉ Thiên 

Chúa yêu thương con người. Làm sao không vui khi biết Thiên Chúa yêu thương mình như yêu chính 

Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô (Ga.17, 23)?! 

Thiên Chúa đã ký kết giao ước với Abraham. Thiên Chúa ký kết giao ước với con người vì con người 

chứ không phải vì Thiên Chúa. Thiên Chúa không cần giao ước vì Ngài luôn chân thật và thành tín. 

Thiên Chúa luôn trung thành, không bao giờ Ngài phản bội. Chỉ có con người mới bất trung và hay thay 

đổi, vì vậy mới cần giao ước. Thiên Chúa đã thề hứa với con người, để con người được biết tình yêu của 

Ngài đối với con người, để con người có thể sống an bình hạnh phúc vì mình được Chúa Tể hoàn vũ 

thương yêu.  

Thiên Chúa đã đặt nơi Abraham ước vọng có con cháu nối dòng, và chính Thiên Chúa cũng là Đấng hứa 

ban cho ông con cháu đông như sao trên trời như cát bãi biển. Thiên Chúa cũng là Đấng giao ước với 

ông, để ông thuộc về Thiên Chúa, để Thiên Chúa lo cho ông. Thiên Chúa vẫn luôn ở với con người, giúp 

con người đi tìm chính Ngài, làm con người thuộc về Ngài trong suốt quá trình sống. Thiên Chúa là tình 

yêu, Ngài đang làm con người sống trong tình yêu và thuộc về tình yêu. Chính khi con người sống trong 

tình yêu và làm tất cả vì tình yêu, thì con người được hạnh phúc, vì lúc đó con người nên giống Thiên 

Chúa. 

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ 

1. Một năm vừa qua, bạn có hài lòng với chính mình không? Bạn thấy mình khá hơn hay dở hơn? Bạn 

có biết tại sao không? Xin bạn chia sẻ, nếu được. 

2. Bạn có kinh nghiệm về một niềm vui thiêng liêng không? Xin chia sẻ nếu được. 

3. Hiện tại bạn có ao ước điều gì cách đặc biệt không? Điều bạn ao ước phản ánh chính con người bạn 

với những thao thức và giá trị sống, bạn có biết hơn gì về bạn qua ao ước này không? Bạn có sẵn sàng 

chia sẻ với các bạn khác về điều bạn ao ước không? Nếu được, xin mời bạn. 

LM Phạm Thanh Liêm, SJ – VietCatholic 

 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay Năm C  - Luca 15:1-3, 11-32 

 

TTTHHHAAA   TTTHHHỨỨỨ   
 

             

Trong trận chiến thế giới lần thứ hai 1939 - 1945 đã làm cho biết bao người rơi vào cảnh lầm than. Cũng 

vì con người không chấp nhận được nhau, không chấp nhận người khác cùng ngang hàng với mình, 

cùng chung sống với mình, và cùng tồn tại với mình. Trải qua hơn nữa thế kỷ, bài học đau thương của 

lịch sử ngày nay vẫn còn đang tiếp diễn: cuộc chiến ở Nam Tư, Châu Phi, hiện tại cuộc chiến làm cho cả 

thế giới phải đau đầu, đó là cuộc chiến của những quốc gia vùng trung đông châu A, họ cũng không thể 

chấp nhận nhau, không thể sống chung với nhau và cũng có thể không muốn cùng tồn tại. Họ quá tự tôn, 

chủ nghĩa cá nhân quá mạnh, họ chỉ đặt cá nhân và dân tộc mình trên hết , còn những người khác, dân 

tộc khác họ không coi ra gì, nên họ khinh dể và không chấp nhận.  
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gười cha nhân từ, ông thương yêu từng người con. Nhưng những người con luôn gây phiền cho cha 

mình. người con thứ chỉ nghỉ đến mình, chỉ biết lo hưởng thụ, tìm thú vui cho mình, sống theo những gì 

mình muốn, để rồi phải rơi vào cảnh khốn cùng. Anh đã làm ô danh cha mình qua con người của anh. 

Người con cả luôn sống kề cận bên cha, chịu cực chịu khổ, nghe lời cha, không dám trái lệnh cha. Mặc 

dù không dám nói, nhưng anh cũng đang muốn sống theo ý riêng mình, anh cũng đang mong cha trả 

công cho mình, anh cũng đang muốn có chút lợi lộc riêng tư, nhưng không dám nói. Anh cũng chỉ là 

một cái máy sống bên người cha, một cái máy để làm việc chứ không phải là một người con đối với cha. 

Anh đành thốt lên một câu dường như xác nhận anh không phải là người con :" Còn thằng con của cha 

kia. . ." Anh không muốn chấp nhận người em của mình, anh cũng không muốn vào nhà cha của mình. 

Anh bực tức, nỗi nóng vì ý muốn riêng tư không thực hiện được: nào là không có con dê để ăn mừng với 

những bạn bè riêng tư, nào là không nhìn thấy cha trả ơn vì những công lao anh đã làm cho cha. Giờ đây 

anh kể công với cha mình để không chấp nhận người em. Người cha ôn tồn xác nhận: "Chúng ta phải 

vui mừng vì em con … .." Người cha cũng ôn tồn bảo những người con của ngày hôm nay như thế. " 

Con luôn sống bên cha, mọi sự của cha đều là của con. Chúng ta phải vui mừng vì em con đã chết nay 

sống lại, đã mất nay lại tìm thấy".  

Mỗi người trong chúng ta, nhìn lại chính mình, cách ứng xử hằng ngày, những tâm tư nguyện vọng 

trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy mình là người con đã ngã vào lòng cha, để được cha tha thứ. Cũng có 

thể chúng ta là người con ngoan cố, tưởng rằng những việc làm của mình có giá trị to lớn, khiến cho cha 

phải trả công, để rồi chúng ta đòi hỏi và làm khó dể cha mình, nên không thể nhận ra được tình thương 

yêu của cha. Chúng ta là những người luôn sống kề cận bên cha, luôn tuân phục và làm việc theo ý cha. 

Nhưng chúng ta là một cái máy làm việc hay là một người con. Chúng ta tuân giữ kỷ luật, đọc kinh, dự 

lễ, có thể còn có những việc đạo đức khác. Vậy mà trong đời sống hằng ngày, chúng ta lại khó chịu với 

những người bên cạnh mình, khi thấy họ được ưu đãi cách này hay cách khác. Chúng ta tìm cách loại trừ 

họ bằng những lời nói xa gần, bằng những cử chỉ, những hành động có thể được. Chúng ta chỉ nhìn thấy 

được những sai phạm của người khác, còn chính chúng ta, thì tự cho mình là tốt đẹp, là ngay chính. 

Nhưng nếu chúng ta chịu để tâm chút thì coi chừng, chúng ta chỉ là một cái máy làm việc, vì con tim 

chúng ta nó đã chết từ lâu. Người cha nhân hậu của chúng ta, đã nhiều lần đến cạnh bên, nài nỉ chúng ta 

vào nhà, nài nỉ chúng ta vui mừng với Ngài vì những người anh em bên cạnh. Nhưng chúng ta vẫn bực 

tức khó chịu, vẫn có những lời chua cay, vẫn có ý muốn loại trừ để chiếm phần lợi về mình.. Như vậy 

tâm trạng của người con cả không ở đâu xa, mà ở ngay trong con người yếu hèn của chúng ta. Như vậy 

chiến tranh không phải ở đâu trên thế giới, cũng không phải ở trung đông, ở Nam tư hay ở Châu Phi mà 

ở ngay trong chính bản thân của mình. Vì chúng ta chưa biết chấp nhận người anh em trong cuộc sống, 

người anh em ở ngay bên cạnh và trước mắt chúng ta.  

Xin Chúa ban cho chúng ta có được con tim quảng đại, để biết yêu như Chúa yêu thương chúng ta.  

Câu hỏi gợi ý chia sẻ 
 

1. Hãy đặt mình vào câu chuyện để thấy bạn thường hay giống nhân vật nào của dụ ngôn nói trên: 

Người cha luôn bao dung tha thứ? Người con thứ xài phí tiền của do cha nó cung cấp? Người con cả 

giữ lập trường nhất định không tha cho em hối lỗi trở về? Hay bạn nghĩ bạn giống cả ba nhân vật tùy 

theo những hoàn cảnh khác nhau?  

 

2. Nhưng chính Chúa Giêsu muốn bạn giống ai trong các nhân vật được mô tả trong bài Tin Mừng hôm 

nay?  

 

3. Bạn nghĩ gì về trường hợp anh con thứ ăn năn trở lại  có cho phép bạn thất vọng về một người nào 

bạn biết chăng?  
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Con Chó Con Của Thánh Giuse 
 

 

 Lúc ấy vào khoảng quá không giờ ngày mồng 6 tháng 1 năm 1937. Trong một căn phòng của tu 

hội Thánh Giá tại Montréal, Canada, ánh sáng lu mờ của ngọn đèn dầu để ta nhận thấy một vị tu sĩ già 

ngoài 90 tuổi đang hấp hối. Bên cạnh, một tu sĩ trẻ đang quỳ cầu nguyện trước tòa Thánh Cả Giuse đặt 

ngay bên giường bệnh nhân. Nghe tiếng thở yếu đuối và khó nhọc của thầy dòng già, thầy trẻ đứng dậy, 

ghé xuống an ủi: Thưa thầy, em vừa được lên Thiên đàng về. Bên cạnh Thánh Cả Giuse, em thấy một 

ngai tòa rực rỡ không thể tả. Em hỏi thì Thánh Cả trả lời là dành để cho thầy đấy. 

 - Ấy, đừng nói thê! Tôi chỉ là con chó con của Thánh Cả Giuse thôi mà! 

 Nói xong một lát, thầy dòng già tắt hơi thở an lành. Bấy giờ là 0 giờ 50 phút. 

      

 

Thầy dòng già nhận mình là con chó con 

của Thánh Cả giuse đó là Chân Phúc Anrê, một vị 

đại tông đồ của Thánh Cả Giuse trong thời đại 

chúng ta. Chân phúc sinh ngày 9 tháng 8 năm 

1845 tại làng Saint Grégoire d'Iberville, Canada. 

Mồ côi cha từ nhỏ, Chân phúc được bà mẹ đảm 

đang tần tảo nuôi dạy rất tốt lành theo tinh thần 

đạo đức. Sau một thời gian lưu lạc lầm than, năm 

23 tuổi, Anrê đến giúp việc cha sở Provencal. 

Nhờ cha chỉ dẫn mà Anrê có lòng sùng kính 

Thánh Cả Giuse đặc biệt, và được ơn gọi vào 

Dòng Thánh Giá (Congrégation de la Sainte 

Croix). 

 Vì sức khỏe kém, lại thất học, nên Anrê 

phải nài nẵng mãi mới được nhận vào bậc trợ sĩ. 

Sau khóa tập, thầy Anrê được trao cho việc coi 

cổng trường học Trái Tim Ðức Mẹ. Thầy thường 

đùa: 

 - Xong năm tập thì Bề trên đuổi tôi ra 

cổng, và tôi cứ ở lì đó chẵn bốn mươi năm, chẳng 

chịu đi đâu. 

 Ngoài việc đón dẫn khách, thầy còn kiêm 

nhiều việc khác như: lau cửa, quét nhà, trồng hoa, 

bổ củi, cắt tóc cho học trò... Việc nào thầy cũng 

làm vui vẻ noi gương Thánh Cả Giuse và nếu tiện 

dịp, cũng chen mấy lời khuyên giục người đối 

thoại kính tôn Thánh Cả. 

 Sứ mạng làm tông đồ Thánh Cả Giuse ấy, 

thầy Anrê cứ âm thầm theo đuổi một cách nhẫn 

nại, khiêm nhu. Nhưng một ngày kia, nó đã rực 

lên trong vinh quang sáng sủa: thầy được làm 

nhiều phép lạ nhân danh Thánh Cả Giuse. Bình 

nhật, thầy vui vẻ ôn tồn; nhưng nếu có ai sơ ý xin 

thầy làm phép lạ mà không nói đến Thánh Cả 

Giuse, thì thầy phát cáu. Lúc nghĩ lại, thầy phàn 

nàn:  

- Tôi nóng tính quá! Nhưng ai bảo họ cứ 

nói liều! Thánh Giuse làm phép lạ chứ tôi có làm 

được bao giờ! 
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 Một học sinh bị cảm sốt, nằm li bì đã 

mấy ngày. Giờ chơi hôm đó, thầy Anrê lẻn vào 

phòng bệnh, mỉm cười bảo: 

 - Ô hay! cái cậu này, chỉ lười thôi! 

 - Không mà. Em bị bệnh nặng. 

 - Bệnh nạn gì! Ðứng dậy xem nào! 

 - Không được đâu, thầy! Bác sĩ cấm. 

 Thầy liền nghiêm nét mặt mà đe: 

 - Ðã bảo! Ốm đau gì! Muốn sống ra chơi 

ngay. 

 Cậu học sinh đứng bật dậy, chạy ra nhảy 

như cào cào. Thầy giám thị sửng sốt. Biết là thầy 

giữ cổng bắt cậu ra chơi, thầy giám thị tới hỏi lý 

do. Thấy Anrê gãi đầu thưa: 

 - Nó có bệnh nạn gì. Thử khám nó xem. 

  

Bác sĩ đến khám đi khám lại, chẳng thấy 

cậu ta có bệnh nào cả. 

 Lần khác, hai người đàn ông vực môt 

thiếu phụ vào cổng trường, gặp thầy đang lau nền 

nhà. Thầy ngẩng đầu lên hỏi: 

 - Có chuyện gì đó bà? 

 - Thưa thầy, chân tôi bị tê liệt không đi 

được. Nhân danh Thánh Giuse, xin thầy chữa 

cho. 

 - Thì bà cứ đi đi! Hai ông kia, bỏ ra cho 

bà ấy đi! 

 Thiếu phụ bước một bước, hai bước... dễ 

dàng. Thầy Anrê cứ vừa lau nhà mà vừa nói: 

 - Thôi bà về đi. Khỏi rồi đó. 

 Nhiều lần thầy lấy một mẫu ảnh Thánh 

Cả Giuse, hoặc chút dầu ở đèn đốt trước tòa 

Thánh Cả, xoa bóp cho bệnh nhân, thì bệnh nhân 

nào cũng khỏi. Lần thì thầy nhìn mặt bệnh nhân 

chống nạng mà ra lệnh: "Thôi, đưa nạng đây!" 

Rời nạng khỏi tay, bệnh nhân chạy như nai về 

nhà. Có lần thầy bắt bệnh nhân phải đi xưng tội 

rước lễ mới khỏi bệnh. Hỏi ra mới biết bệnh nhân 

đó đã 25 năm không xưng tội rước lễ. 

 Năm 1912, Ðức Giám Mục Montréal một 

lần đến thăm trường Trái Tim Ðức Mẹ, đã chỉ lên 

những nạng, những gậy, những bảng tạ ơn treo 

kín tường nhà nguyện Thánh Giuse mà nói: 

 - Ở đây, nhân danh Thánh Cả Giuse, đã 

xảy ra muôn vàn phép lạ. Nếu ta chối bỏ thì 

những đồ này sẽ lớn tiếng phản đối ta. 

 Ngoài việc thi thố phép lạ cứu chữa hồn 

xác, thầy Anrê còn dựng được một nhà thờ bằng 

đá rất to, rất đẹp ở ngay trên ngọn núi Montroyal. 

Nhà thờ đó ngày nay trở nên trung tâm kính viếng 

của toàn thể Mỹ châu bắc. Rất nhiều ơn lạ vẫn 

tiếp tục được ban xuống tại đây. Ngày nay, cũng 

chính tại đây phát xuất công trình nghiên cứu về 

Thánh Giuse theo thần học, gọi là khoa thần học 

về Thánh Cả Giuse (Josephologia). 

 Cũng nên biết rằng, đám tang Chân phúc 

Anrê năm 1937, có trên một trăm ngàn người đến 

dự, gồm đủ cả các giới: Hồng y, Giám mục, linh 

mục, tu sĩ, công chức, quân nhân, giáo hữu... 

đông đảo và sốt sắng. 

 Ngày 23 tháng 5 năm 1982, Ðức Thánh 

Cha Goan-Phaolô II tôn phong thầy Anrê lên bậc 

chân phúc.  
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GIA ĐÌNH KANSAS CITY, MO (I) 
Ngày 6-1-2013, vào lúc 4 giờ chiều, Gia Đình 

Kansas City, MO  đã có buổi sinh hoạt định kỳ 

hàng tháng. Buổi sinh hoạt lần này được tổ chức 

tại nhà anh chị Phước & Tuyết. Tham dự buổi 

sinh hoạt hôm nay có đầy đủ các anh chị trong 

nhóm, duy nhất vắng mặt chị Hương vì bận công 

tác. Đặc biệt lần sinh hoạt này có anh chị Dũng 

tham dự với tính cách dự thính để tìm hiểu tinh 

thần Đồng Công qua sự giới thiệu của anh chị 

Phước & Tuyết. Mở đầu buổi sinh hoạt, anh 

Long trưởng vùng đã có lời chào mừng các anh 

chị về tham dự . Sau đó , anh đã nhường lời lại 

cho anh Tuấn điều hành buổi sinh hoạt. Sau lời 

chào, anh Tuấn đã mời gọi tất cả các anh chị 

đứng lên, hướng về bàn thờ Chúa và bắt đầu buổi 

sinh hoạt.  Anh Tuấn đã có đôi lời thân thưa với 

Chúa và Mẹ sau đó hát kinh Chúa Thánh Thân, 

hát Xin Dâng Về Mẹ và đọc các kinh thường 

đọc. Tiếp theo là phần Công Bố Tin Mừng và 

chia sẻ. 

Hôm nay, với đề tài  thảo luận mà anh Linh Mục 

Đặc Trách đã soạn và gởi trong Báo Thánh Gia 

Tháng 12/2012, Anh Tuấn đã đào sâu vào các 

chi tiết của bài suy niệm và cùng các anh chị 

trong nhóm thảo luận các câu hỏi gợi ý trong đề 

tài là với cuộc sống hiện tại: các anh chị thấy 

mình cần phải thay đổi gì không? Các anh chị có 

thấy khó khăn trong khi muốn sửa đổi con người 

của mình không? Cuộc hội thảo rất sôi động với 

ý tưởng là đổi mới con người, tại sao phải đổi 

mới con người, muốn đổi mới cần phải có những 

tiêu chuẩn nào, đổi mới như thế nào và nhờ đâu 

mà ta được đổi mới…. 

Sau phần thảo luận, tất cả đã cùng quì gối đọc 12 

kinh kính Đức Mẹ, Kinh Tận Hiến, dâng các lời 

nguyện và các kinh kết thúc buổi sinh hoạt. Hôm 

nay anh Long cũng công bố lịch sinh hoạt của 

vùng cho tất cả năm 2013 sau khi đã được sự 

đồng ý của các anh chị chủ nhà của phiên sinh 

hoạt định kỳ. Buổi sinh hoạt đã được chấm dứt 

vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày trong không khí 

vui tuơi và đoàn kết với lời chúc nhau sức khoẻ, 

lên đường trở về bình an và hẹn gặp lại trong 

buổi sinh hoạt sau (Augustinô Phạm Maria Kim 

Long – Trưởng vùng).  

  

                                                                                 

GIA ĐÌNH KANSAS CITY, MO (II) 
Chiều Chủ Nhật, ngày 3-2-2013 là phiên họp 

đinh kỳ của G/Đ Tận Hiến vùng Kansas City, 

Các anh chị vui mừng hân hoan kéo nhau về tư 

gia của AC Tấn-Vui để sinh hoạt trong bầu trời 

thật nắng của một buổi chiều trong tháng mùa 

đông. Đúng là hồng ânn Chúa ban chúng em. 

Hôm nay có mặt đông đủ trong tinh thần đoàn 

kết và tình yêu của Chúa và Mẹ Maria. Buổi sinh 

hoạt hôm nay, ngoài mục đích chỉa sẻ lời Chúa, 

cũng là buổi họp mạt tất niên và nhìn lại sau một 

năm học hỏi thăng tiếng trong đời sống Đức Tin, 

và chuẩn bị đón mừng  năm mới. Trước giờ mở 

đầu Anh Truởng Long có vài lòi chia sẻ cũng 

như thông báo vài điều mà Anh nhận đuợc từ 

Anh Đặc Trách gủi về, đó là nhủng mẫu đơn để 
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chuẩn bị ngày Tĩnh Huấn 20-23 tháng 06 năm 

2013. Hạn chót nộp đơn là ngày 25-05-2013. 

Anh nhắc Anh Chị cố gắng gởi đơn về cho Anh 

Đặc Trách trước thời gian ấn định để Nhà Dòng 

sắp xếp. Anh cũng xin Quí Anh Chị hăng say 

chia sẻ khai triển chủ đề của buổi sinh hoạt để tất 

cả cùng học hỏi và thăng tiến. Sau đó Anh Long 

nhường lời lại Anh Phạm Đình Tấn, gia chủ và 

củng là nguời phụ trách buổi sinh hoạt. Lời đầu 

tiên của Anh Tấn là cám ơn Quí Acnh Chị và sau 

đó mời mọi người cùng đứng huớng lên bàn thò 

và dâng lời nguyện cảm Tạ Hồng Ân Chúa và 

dâng một kinh Kính Mừng xin Chúa Thánh Thần 

đổ tràn ơn thánh và sức mạnh đến từng người…. 

Sau đó là phần đọc Lời Chúa theo Phúc Âm 

Thánh Luca. Mọi nguòi cùng lắng nghe và suy 

niệm, sau đó là phần chia sẻ chung với đề tài: 

“Ơn Gọi Tình Yêu” thật hẩp dẫn và sống động 

mà Anh Đặc trách gởi về. AnhTấn chia sẻ ý 

nghĩa của ơn gọi tình yêu: phân định ra bao 

nhiêu loại ơn gọi,  như ơn gọi qua phép Rửa Tội, 

Ruóc Lễ Lần Đầu, Bí Tích Thêm Sức… ơn gọi 

đời sống gia đình hoặc Linh Mục…. Sau phần 

chia sẻ của Anh Tấn, Quí Anh Chị đã cùng nhau 

phát biểu thật sôi động. Chị Đàn, Chị Phiến, Chị 

Xuyên, Chị Hương, Chị Ngân, Anh Long cũng 

có một quan điểm tương tự là ơn gọi tình yêu 

phát xuất từ Thiên Chúa và mọi người đón nhận 

và chia sẻ đến những người chung quanh… được 

như thế thì mọi người sẽ cảm được hạnh phúc… 

Sau phần chia sẻ chung, mọi người cùng quì đọc 

12 kinh Kính Mừng, Kinh Tận Hiến, và một kinh 

Vực Sâu cầu cho linh hồn Maria mới qua đòi tại 

VN.  Sau đó là phần lời nguyện tự phát và bài 

hát Mẹ kết thúc buổi sinh hoạt (Augustinô Maria 

Pham Kim Long – Trưởng vùng). 

 

 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS (I) 
Lúc 4:30giờ chiều Chúa Nhật 23/12/2012, Gia 

Đình  ichita, KS đã có buổi sinh hoạt tại nhà 

Anh Trưởng Đỗ Đình Rư và Chị Trần Phượng 

Hoàng. Thành phần tham dự gồm AC Rư - 

Hoàng, AC Thành - Hà, Chị Sáng, Chị Kim, Chị 

Hương, AC Hảo-Trang, A. Bảo. Dự khán có Chị 

Tám. Ngoài ra, còn có Bà Cụ Hoàn, là thân mẫu 

của Chị Hoàng. Đặc biệt, hôm nay GĐTHĐC 

Wichita được hân hạnh chào đón Chị Mầu, tức 

Bà Cụ Mầu, là người đã tận hiến và thuộc 

GĐTHĐC từ thời còn ở VN. Chị đã từng sống ở 

 ichita 1 thời gian rồi chuyển sang sống ở Ne  

Jersey. Từ khi nghe tin GĐTHĐC  ichita được 

thành lập, chị rất vui, và thường xuyên liên lạc 

với Anh Trưởng Rư để hỏi thăm tình hình, đồng 

thời rất muốn có dịp về tham dự. Dịp này, tuy 

tuổi đã cao,  84 tuổi, nhưng chị đã 1 mình đáp 

máy bay từ Ne  Jersey về thăm  ichita và đến 

tham dự SH với ACE. Thật là 1 cuộc hạnh ngộ lý 

thú và đậm nghĩa tình. Xin cảm ơn Chị. 

Mở đầu, Anh Rư ngỏ lời với mấy ý sau: Giới 

thiệu Chị Mầu với ACE và toàn toàn thể ACE đã 

nhiệt liệt chào đón chị. Chúc mừng chị Trần 

Hương có con mới ra trường, và đã được nhận 

làm cho Boeing ngay từ khi còn đang học. 

Về phần tinh thần, Anh Rư nhắc nhở: Tháng 12 

mừng Chúa Giáng Sinh, mỗi người hãy chuẩn bị 

hang đá lòng mình để đón Chúa đến. Chị Sáng 

đề nghị ACE thêm ý cầu nguyện cho những 

người đang đau yếu. Tiếp đó, Anh Thành hướng 

dẫn ACE cầu kinh. Bài Phúc Âm theo Thánh 

Luca nói về sự kiện Đức Mẹ đi viếng Bà Thánh 

Isave. Anh nhận xét sự thăm viếng GĐTHĐC 

 ichita của chị Mầu được tăng thêm phần ý 

nghĩa vì lại trùng hợp với bài Phúc Âm của Chúa 

Nhật tuần này về sự viếng thăm  của Đức Mẹ. 

 

Sang phần chia sẻ, Chị Mầu tâm sự: trước đây 

chỉ có mình chị là thành viên GĐTHĐC ở 

 ichita; muốn sinh hoạt hàng tuần cũng không 

được; muốn giới thiệu thêm người tham gia cũng 

không có điều kiện. Chị lúc nào cũng ao ước có 

thêm ACE để cùng sinh hoạt và chia sẻ. Sau này, 

có thêm AC Rư , chị được AC chở đi dự SH 

hàng tháng tại Oklahoma. Rồi từ khi về Ne  

Jersey, chị cũng không có điều kiện sinh hoạt với 
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nhiều với ACE ở đó vì ACE ở tản mát, khó tập 

trung lại. Khoảng 9 năm nay, vì lý do sức khoẻ, 

chị cũng không tham dự các khoá Tịnh Huấn 

được. Nay Gia Đình  ichita được thành lập, chị 

rất mừng, muốn được tham gia thường xuyên 

nhưng điều kiện không cho phép. Chị vẫn trung 

thành với đường lối của GĐTHĐC, mọi sự phó 

thác cho Chúa và Mẹ, không cậy sức riêng của 

mình. Chị nói: tin tưởng vào Chúa thì xin gì 

Chúa cũng cho, nhất là những gì Chúa thấy cần 

thiết cho mình. Chị luôn đọc kinh đúng giờ, giữ 

những gì đã khấn hứa. Nhờ thế, chị luôn thấy 

bình an. Sau đó, ACE đóng góp thêm 1 số ý kiến 

và Chị Hà, Thủ Quỹ, báo cáo về quỹ sinh hoạt 

của GĐ  ichita, KS.  

Trước khi Anh Thành hướng dẫn đọc kinh kết 

thúc, nhân dịp Giáng Sinh cận kề, ACE cùng 

chúc nhau những điều tốt đẹp, mừng Chúa Giáng 

Sinh và Năm Mới. Buổi SH kết thúc lúc 6:30 

chiều cùng ngày. Trước khi ra về, AC Rư Hoàng 

mời ACE nán lại dự buổi tiệc thân mật mừng 

Giáng Sinh và Năm Mới. Xin cảm ơn AC Rư 

Hoàng (Trần Quốc Bảo – Thư Ký). 

 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS (II)  
Buổi sinh hoạt lúc 5:00giờ chiều Chúa Nhật 

17/02/2013 tại nhà Anh Chị Đỗ Đình Rư – Trần 

Phượng Hoàng. Thành phần tham dự gồm AC 

Rư - Hoàng, Anh Thành, Chị Sáng, Chị Kim, 

Chị Trần Hương, AC Hảo-Trang, Anh Bảo. Dự 

khán có Anh Chị Đán. Ngoài ra, còn có Bà Cụ 

Hoàn, là thân mẫu của Chị Hoàng, Chị Yến, là 

chị của Chị Hoàng. 

Mở đầu, anh Trưởng Rư chào đón mọi người, và 

giới thiệu Anh Chị Đán, là con của Anh Chị 

Đoàn, lần đầu tới dự sinh hoạt. Mọi người nhiệt 

liệt chào đón anh chị. Kế đến là phần kinh 

nguyện với ý chỉ: cầu cho tổ tiên và 3 linh hồn 

Phêrô, cầu cho Giáo Hội, cảm tạ cho năm cũ và 

cầu an lành cho năm mới. 

Bài Phúc Âm về việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ 

cám dỗ sau 40 đêm ngày chay tịnh. ACE đã góp 

ý chia sẻ như sau: đây là sự cám dỗ rất tiêu biểu: 

cám dỗ về những nhu cầu thể xác, cám dỗ về 

danh lợi, đề cao cái tôi – kiêu ngạo, về đức tin. 

Điều nguy hiểm là ma quỷ đánh vào lúc nhu cầu 

lên cao nhất, và còn dùng lời Chúa để dẫn dụ, để 

thách thức. Ta cần phải cầu nguyện, đặt Chúa 

làm mục đích cuộc đời mình, tuân phục Giáo 

Hội, coi trọng sự đoàn kết, sống tiết độ, khiêm 

nhường,... mới có thể chiến thắng các cơn cám 

dỗ. 

Sau đó, ACE đã bàn về việc chuẩn bị cho Lễ 

Quan Thầy, như: hời gian: 10 giờ sáng Thứ Bảy 

ngày 06/04/2013. Địa điểm: nhà Chị Sáng. Chiều 

Thứ Sáu có buổi tĩnh tâm – giải tội tại nhà AC 

Rư-Hoàng, lúc 5:00 chiều. Dự kiển sẽ có 3 cha 

tham dự: Cha Châu, Cha Cao và Cha Hiển. 

Chúng em còn bàn và phân công chuẩn bị cho 

các nội dung như: đọc sách thánh, Lời nguyện 

giáo dân,thánh ca, người giới thiệu và cám ơn, 

chuẩn bị bàn ghế và trang hoàng, ẩm thực, v.v. 

Sau phần báo cáo tồn quỹ. Anh Rư thông báo 

buổi SH tới sẽ vào ngày 24/3/2013, tại nhà AC 

Thành-Hà, lúc 4 giờ, và sau đó Anh Thành 

hướng dẫn ACE đọc phần kinh kết thúc. Buổi 

sinh hoạt kết thúc lúc 6:30 chiều cùng ngày 

(Trần Quốc Bảo – Thư Ký). 

 
GIA ĐÌNH LICOLN, NE 
TẤT NIÊN 2012: Gia Đình Tận Hiến Đồng 

Công Lincoln, NE đã họp mặt Tất Niên 2012 vào 

lúc 20 giờ 15  ngày Thứ Bảy, Lễ Đức Mẹ Vô 

Nhiễm 08/12/2012, tại phòng họp các Hội Đoàn 

của GX Khiết Tâm Mẹ dưới sự chủ tọa của Cha 

Xứ Hilario Nguyễn Hải Khánh và có mặt hầu hết 

các anh chị. 

 

 
 

Trước cuộc họp,các anh chị chuyền tay nhau ký 

tên vào tấm thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh để gửi 

đến Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, người thành lập 
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GĐTH/ĐC Lincoln, NE, hiện là Chánh Xứ Đức 

Mẹ Fatima bên Texas. 

 

Sau phần Kinh Nguyện,anh trưởng Hào thông 

báo: Ngày Tĩnh Huấn năm 2013: từ ngày 20 đến 

23 tháng 6  tại Nhà Tỉnh Dòng Carthage, 

Missouri. Giáo Xứ đã nhờ Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công phụ trách bữa ăn trưa cho các cha và 

giáo xứ vào Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng của toàn 

thể Giáo Xứ (Chủ Nhật 16/12/2012). Rồi anh 

mời Cha Xứ ban Huấn Thị: Cha dặn dò mọi 

người hãy sửa soạn tâm hồn đón Chúa đến chuẩn 

bị tốt cho Ngày Tĩnh Tâm, suy niệm về sự vâng 

lời của Mẹ Maria và gương khiêm nhường phó 

thác  nơi Mẹ Maria của Chúa Hài Đồng trong 

Mầu Nhiệm Giáng Sinh.  Cha Khánh vừa dứt lời, 

thì anh Dũng mang vào một chiếc bánh lớn mang 

hàng chữ “Mừng 40 năm khấn dòng  cha 

Khánh”, anh Hào chúc mừng Cha và anh cũng 

chúc mừng các anh Trí, anh Bạch, anh Huy có 

birthday trong Tháng 12. Vì cha Xứ có khách từ 

Minnesota đến thăm, nên sau khi cùng với anh 

Bạch cắt chiếc bánh cake chia vui, ngài từ giã 

mọi người và rời phòng họp. 

 

 
 

Trong phần chia sẻ gia đình, thay mặt chị Bùi 

Thúy Hằng, anh trưởng Hào có lời mời  tất cả 

các anh chị trong GĐTH/ĐC Lincoln, NE đến 

tham dự Lễ Giỗ 100 ngày cầu nguyện cho linh 

hồn Gioan Baotixita Trần Trọng Hòa (chồng chị 

Hằng) vào Chủ Nhật 23/12/2012 lúc 12g30. Sau 

Thánh Lễ, mời tất các anh chị xuống Hội Trường 

Giáo Xứ dùng cơm với gia đình . 

 

Tiếp lời anh Hào,chị Hằng lặp lại lời mời trên và 

cho biết, mặc dù anh Hòa không thuộc 

GĐTH/ĐC (anh Hòa là thân hữu Đồng Công), 

nhưng với tình anh em một nhà và để tưởng nhớ 

tới người chồng yêu quí, chị Hằng (Thiên 

Huyền) xin ủng hộ vào GĐTH/ĐC Lincoln một 

số tiền là $2000.00 (hai ngàn dollar), như một 

món quà của anh Hòa để lại cho giáo xứ Khiết 

Tâm Mẹ, mỗi hội đoàn một ít . 

 

Tiếp đến, chị Monica Võ thị Xa là phó kiêm thủ 

quỹ, báo cáo tổng kết, quỹ của GĐTH/ĐC 

Lincoln, NE hiện còn là $490.00 (bốn trăm chín 

mươi dollar chẵn). Sau đó, mọi người thảo luận 

và đi đến quyết định chung là GĐTH Đồng Công 

Lincoln, NE sẽ tổ chức mừng Tân Niên 2013 vào 

kỳ họp tới. BuổI họp kết thúc vào lúc 21 giờ 

cùng ngày. 

 

CÔNG TÁC MÙA VỌNG 2012: Và để thực hiện 

công tác mà GX/KTM đã ủy thác cho GĐTH/ĐC 

trong dịp Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2012, ngay từ 

sáng ngày Thứ Bảy 15/12/2012, chị trưởng Hào 

cùng các chị Ninh, chị Hằng, cùng các chị trong 

Ban Ẩm Thực... đã có mặt tại Hội Trường để sửa 

soạn cho bữa ăn ngày mai của Giáo xứ. Vì thế, 

vào ngày tĩnh tâm, Chủ Nhật 16/12/2012,với sự 

giúp sức của tất các chị trong GĐTH/ĐC, Ban 

Ẩm Thực Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ đã chiêu đãi 

toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa  một bữa cơm 

trưa gồm 3 món: thịt kho tàu, dưa chua và đồ 

xào, rất ngon miệng và thân tình. Cha xứ, Đức 

Ông giảng phòng và các ông trong Ban Thường 

Vụ/GX Khiết Tâm Mẹ rất hài lòng về sự tận tụy 

nhiệt thành của các chị. 
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TÂN NIÊN 2013: Sinh hoạt mừng Tân Niên 

2013 của GĐTH/ĐC Lincoln,NE đã được tổ 

chức tại Hội Trường Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ lúc 

20 giờ 30, sau Thánh Lễ tối Thứ Bảy 

12/01/2013, dưới sự chủ tọa của Cha Xứ Hilario 

Nguyễn Hải Khánh, Cha người nhà Patricio Trần 

Thế Mạc, khách mời là Ông Giuse Nguyễn Văn 

Điệp, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ GX/KTM. 

Mở đầu buổi sinh hoạt ,các anh chị cùng nhau 

hướng về Mẹ Maria đọc Kinh Sáng Soi,12 Kinh 

Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Tận Hiến 

cho Mẹ, 3 lần Tác Động Mến Yêu, Kinh Thánh 

Giuse bảo trợ những vụ khó khăn.  Tiếp theo, 

Anh trưởng Đaminh Nguyễn văn Hào, tuyên bố 

lý do buổi Sinh Hoạt: đón chào Năm Mới, mừng 

Lể Bổn Mạng Cha Xứ Khánh, mừng gặp lại cha 

Mạc, và cũng là dịp được tiếp đón các vị trong 

Ban Thường Vụ/HĐGX Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ. 

Khi mọi người đã an vị, anh Hào thông báo, sẽ đi 

thăm và chúc Tết Cha Jim Ngô Hoàng Khôi vào 

ngày Thứ Sáu 15/02/2013, anh chị nào có thể, 

xin tham gia để tỏ lòng quí mến, biết ơn vị đã 

thành lập GĐTH/ĐC Lincoln, NE. Sau đó mọi 

người nhập tiệc, thưởng thức các món ăn do các 

chị Hào, chị Mẫn, chị Hằng, chị Ninh, chị Tiến 

nấu nướng với sự góp sức của cả Gia Đình, rất 

vui vẻ và đầm ấm, các anh chị trao đổi với nhau 

những câu chuyện vui, nhắn nhủ, chúc nhau 

những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới, mời 

nhau những ly beer tràn đầy,trong sáng và thánh 

thiện.  Trong không khí vui nhộn đó, anh trưởng 

Hào nói lời chúc mừng năm mới đến Cha Xứ, 

Cha Mạc, Ông Chủ Tịch Ban Thường Vụ 

GX/KTM, rồi anh thay mặt các anh chị gửi đến 

hai Cha những món quà Tân Xuân bé nhỏ, chân 

tình. Hai Cha vui vẻ nhận quà, cám ơn, rồi dặn 

dò các anh chị tiếp tục sống xứng đáng là con cái 

của Mẹ Đồng Công, thánh hóa bản thân qua cầu 

nguyện, làm các công việc tông đồ và bác ái như 

các anh chị đã và đang làm, cho đi mà không cầu 

được đáp lại, để mai sau lãnh được phần thưởng 

cao quí nhất là Nước Trời. Trong phần đáp từ, 

ông Chủ Tịch Điệp nói rằng ông rất vui khi được 

mời tham dự buổi tiệc hôm nay, ông ngỏ lời cảm 

ơn GĐTH/ĐC đã có nhiều đóng góp đáng kể cho 

sinh hoạt của Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ, ông nói: 

nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, mổi người một tay 

trong công việc chung thì không có việc gì mà 

không xong, không có việc gì mà không làm 

được.Và trong tình gia đình, ông  Điệp tặng cho 

GĐTH/ĐC hai chai rượu quý với lời dặn: “Lần 

sau,nếu có những dịp vui như thế này,các anh chị 

nhớ cho tôi tham gia với “. Sau khi đưa tiễn hai 

Cha về Nhà Xứ,buổi Sinh Hoạt kết thúc vào lúc 

21 giờ 30 cùng ngày. 

 

 
 

TẾT QUÍ TỴ 2013: Cũng với tinh thần anh em 

một nhà, GĐTH/ĐC đã góp sức với Ban Thường 

Vụ và các hội đoàn khác thuộc Giáo Xứ Khiết 

Tâm Mẹ trong việc tổ chức Hội Chợ Xuân Quí 

Tỵ 2013 như  tham gia công tác gói và nấu bánh 

chưng, bánh tét từ 2 tuần trước Tết, tráng bánh 

cuốn, nấu nướng các món ăn, bán hàng, vào 2 

ngày hội chợ 09 và 10/02/13, xắt bánh chưng 

mời Cộng Đoàn thưởng thức sau Thánh Lễ sáng 

mồng một Tết (10/02/13), quét dọn, làm vệ sinh 

trong khuôn viên Thánh Đường và khu vực hội 

trường  trước và sau những ngày hội chợ.  Công 

việc tuy nhỏ, nhưng nói lên ý thức trách nhiệm 

của các anh chị ,những con cái của Mẹ Khiết 

Tâm, không quản vất vả và thời gian, luôn cố 

gắng làm đẹp Nhà Chúa bằng chính tâm hồn 

mình và bằng những việc làm không tên, miễn 

sao cho Phúc Lộc của Thiên Chúa đến với mọi 

người, đến trên Quê Hương và Dân Tộc Việt 

Nam,đó chính là niềm vui lớn nhất mà chúng 

con hằng mong đợi. Amen 

  

GĐ FATIMA – FORT WORTH, TX  

Ngày 13 tháng 1 năm 2013 chúng em có phiên 

họp hàng tháng tại nhà xứ Fatima lúc 6: 30pm. 

Sau những kinh khai mạc, Cha Khôi đọc Lời 

Chúa, chia sẻ...và hát bài ca kính Mẹ. Sau đó chị 
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Phó Loan đọc Bản tin Thánh Gia tháng 1/2013 

tâm tình trao gởi của Anh Đặc Trách Huy Châu.  

 

 
 

Nhân dịp Dòng Đồng Công Mừng Ngọc Khánh 

60 năm Thành Lập Dòng Đúc Mẹ Đồng Công, 

chúng em hợp ý xin lễ và thêm lời cầu nguyện. 

Chúng em cũng cầu nguyện cho 2  Khoá tĩnh 

huấn 42 và 43 với chủ đề "Sống Đức Tin Theo 

Tinh Thần Tận Hiến".  Khóa 42 tại Carthage từ 

20 đến 23 tháng 6. Chúng em sẽ cố gắng sắp xếp 

để về nhà Mẹ tham dự.  Trong phiên họp, Anh 

Khôi cũng nhắc nhở chúng em siêng năng họp 

hàng tháng để tình Tận Hiến cho Mẹ thêm vững 

chắc hơn. Sau đó chúng đọc 3 kinh kính  cầu 

nguyện cho các Anh Chị đang chịu bệnh và các 

Linh hồn các Anh Chị đã qua đời. 

Một tin đặc biệt là trước đây hai nhóm Gia Đình 

Tận Hiến ĐC Xứ Fatima và Kitô Vua vẫn sinh 

hoạt chunng. Nay đã đủ nhân sự nên được tách 

làm hai Gia Đình để sinh hoạt cho tiện. Mỗi 

nhóm đều có một Anh Linh Mục Xứ làm linh 

hướng.  Gia Đình Fatima chúng em nhận Mẹ 

Mân Côi, kính ngày 7 tháng 10, làm bổn mạng. 

Chúng em hẹn nhau kỳ tới là ngày 17 tháng 2 

(Tuấn Thục – Trưởng vùng).  

 

 

GIA ĐÌNH DENVER, CO 
Ngày Thứ Bảy 16 Tháng 2, lúc 2 giờ chiều, 

chúng em có buổi sinh hoạt tại nhà Anh Chị Cái 

Duy Ân. Số người tham dự khá đầy đủ và có mặt 

Cha linh hướng Phạm Hữu Độ, CMC nữa. 

 

Sau phần kinh khai mạc như thông lệ, là phần 

chia sẻ lời Chúa theo Phúc Âm Thánh Marcô 

12:41-44 về câu chuyện Chúa Giêsu ngồi quan 

sát người ta dâng cúng tại Đền Thờ, trong đó có 

một bà góa nghèo đến dâng… Chúa Giêsu đã 

khen bà dâng cúng nhiều hơn hết… Qua câu 

chuyện phúc âm này chúng em suy niệm và tự 

hỏi mình có can đảm hy sinh như bà góa nghèo 

này không? Trong phần chia sẻ Lời Chúa trong 

Thánh Lễ, cha linh hướng cũng khuyên bảo 

chúng em khi làm phúc thì làm kín đáo tránh phô 

trương… 

 

 
 

Sau Thánh Lễ, Anh Chị Ân đã thiết đãi chúng 

em một bữa cơm thanh đậm nhưng chan chứa 

tình nghĩa của những người con cùng một Mẹ: 

Maria. Sau bữa cơm, chúng em chia tay và hẹn 

gặp nhau kỳ họp tới. 

         

 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX 
Ngày 13 tháng 01 năm 2013 lúc 10g30 sáng GĐ 

Houston họp tại nhà AC Đoàn và Yến, với sự 

hiện diện khoảng 50 AC. Hôm nay A. Trọng 

không đến tham dự vì bận công việc của giáo xứ. 

Mở đầu Anh Đức xướng kinh khai mạc, đồng 

thời xin mọi người cầu nguyện cho 1 tu sĩ con 

của AC Đoàn Yến được ơn bền đỗ trong ơn gọi 

và nếu đẹp lòng Chúa thì 1, 2 năm nữa anh sẽ 

được lãnh nhận Thiên Chức linh mục. Lúc đó 

AC Đoàn sẽ được làm cố. Chúng em cũng cầu 

nguyện cho 6 cặp có kỷ niệm thành hôn tháng 

này, đặc biệt là Anh Thục và Chị Nhài (43 năm).  

Anh Chị  Thục và Nhài đã thực hiện đúng câu 

ca: “Lấy chồng từ thưở 15,  đến năm 18 em đã 5 

con cùng chàng”. Dịp này, Anh Trưởng Triệu 

hân hạnh giới thiệu 2 chị mới đó là Chị Từ và 

Chị Quyên đến từ vùng CTTĐ.  Anh Triệu cũng 
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nhắc lại với các AC. mục đích của GĐTHĐC là: 

Bỏ Mình; Yêu Thương Nhau; và Tận Hiến. 

 

Sau đó Anh chia sẻ tâm tình của Anh Đặc Trách 

trong đó, Anh gởi lời chúc mừng năm mới tới 

các AC…Năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập 

dòng, xin các AC cầu nguyện cho việc phát triển 

của Dòng… Xin ghi danh khóa tĩnh huấn 42 tại 

nhà Mẹ hoặc khóa tĩnh huấn 43 tại Cali. Đề tài 

của khóa tĩnh huấn là: “Sống Đức Tin Theo Tinh 

Thần Tận Hiến Đồng Công”.  Tối thứ 6 trong dịp 

tĩnh huấn sẽ có nhiều chương trình đặc biệt, hãy 

đến mà xem… Báo thánh gia sẽ phát hành 4 

tháng 1 lần và sẽ được gửi  theo mẫu đơn các 

AC. gởi về Văn Phòng GĐTHĐC. 

 

Tiếp đến Anh Tăng Tú đọc bài chia sẻ Phúc Âm 

với chủ đề: “Ơn Gọi Của Tình Yêu” về một nữ 

nô lệ người da đen. Cô phải khuất phục mọi gian 

khổ để nuôi 5 người con. Cô cổ động cho việc 

bãi bỏ chế độ nô lệ và bình đẳng cho phụ nữ. Với 

một tấm lòng dũng cảm và ý chí kiên trì, cô đã 

nói lên được lập trường của cô cho mọi người, 

mặc dầu cô chỉ là người da đen nô lệ. Cô đã sống 

suốt đời với câu châm ngôn: Tôi đã làm gì cho 

tha nhân và cho Thiên Chúa? Lúc lâm chung cô 

tuyên bố: Tôi không chết nhưng tôi về với Thiên 

Chúa. Những giây phút cuối cùng cô được nghe 

tiếng Chúa trong tâm hồn: "Này là con ta yêu 

dấu, ta hài lòng về con". Sau đó Anh Triệu đọc 

lên 3 câu hỏi để cùng tham luận: 1. AC có hạnh 

phúc khi được làm con Thiên Chúa và sống tốt 

với mọi người không? / 2. AC rao truyền hạnh 

phúc được làm con Thiên Chúa cho mọi người 

bằng cách nào? / 3. Vai trò của Thiên Chúa trong 

1 gia đình sống đời hạnh phúc? 

 

 

Chia sẻ theo những câu hỏi trên, Quí Anh Chị 

đóng góp những suy tưởng như sau: Anh Tĩnh: 

chúng ta diễm phúc vì đã được làm con Thiên 

Chúa và được hạnh phúc đời đời, nhất là lúc tuổi 

già, lúc xế chiều chắc chắn Chúa sẽ không bỏ 

chúng ta, vì chúng ta là con cái của Ngài. / Anh 

Đồng: chúng ta được sinh ra trong 1 gia đình có 

đạo thì chúng ta đã hạnh phúc trong vũ trụ rồi. / 

Chị Ngọc: Chị cảm thấy Chúa đã ban cho chị rất 

nhiều hạnh phúc trong lúc làm việc vì chị đã biết 

cầu nguyện để trở thành chứng nhân của Chúa 

trước tha nhân, điều đó đã đưa tới hạnh phúc cho 

chính mình và đó là ơn huệ của Chúa cho chúng 

ta. / Chị Yến chủ nhà: Chị rất cảm động vì danh 

xưnh Anh Chị và nhận mình là Em, nhưng chị cứ 

nói vấp hoài và vấp mãi, cứ xưng “tôi” rồi nói 

mà lại cười, lại xin lỗi thật là vui và hồn nhiên, 

chúng em nhận ra được sự thật thà và chất phác 

của chị. Chị nói: Tạ ơn Chúa sau 2 năm sang Mỹ 

được biết Dòng Đồng Công, rồi cho chú út đi 

tu… Chị không ngại bị cho nghỉ việc khi chị đi 

về nhà Mẹ… Tạ ơn Chúa vì đã có con rể vô đạo 

được hơn 1 năm… Nhà em coi vậy chứ không 

phải vậy mà còn "ngoan" hơn vậy nữa. / Anh 

Định: Điều quan trọng là chúng ta có nhận thấy 

Chúa trong cuộc sống của chúng ta không? Hạnh 

phúc hay không hạnh phúc la do chúng ta có cầu 

nguyện và vững tin vào Chúa hay không? Nếu 

tin tưởng và cầu nguyện chắc chắn chúng ta sẽ 

có tình tyêu và hạnh phúc. / Chị Trâm: Ai xin sẽ 

được và gõ sẽ mở. Những ai xin Mẹ nếu đẹp 

lòng Chúa, Mẹ không bao giờ từ chối cả, nhưng 

đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin. / Chị Cúc: Chị 

đã cầu xin với Mẹ trong những dịp về nhà Dòng 

tại Missouri và đã được Mẹ soi sáng và ban cho 

công việc làm ăn được phát đạt và may mắn, chị 

kêu gọi chúng ta hãy đến với Mẹ trong mọi hoàn 

cảnh. 

 

LINH TINH: Họp ngày 24 tháng 2 năm 2013 lúc 

10g30 sáng tại RV park của Anh Chị Vinh Cúc. 

Đây là 1 địa điểm thật thơ mộng, nằm sát bên 

sông San Jacinto, sông lớn nước trong cá nhiệu, 

có cầu ra thật xa để câu cá, có hồ bơi và ghế nằm 

để thư giãn, có đường mòn để thả bộ, và trong 

nhà có phòng họp thật lộng lẫy (tiếng mới gọi là 

hoành tráng). Chúng em phải ghi danh (đăng ký) 

3 tháng mới được. Để mừng tạm biệt năm cũ và 

đón chào năm mới, theo dự kiến của anh trưởng 
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và anh phó năm nay chúng em sẽ ăn tết thật lớn: 

có bánh chưng, bánh tét, thi tài cá nhân có 

thưởng như kể chuyện vui, ngâm thơ, ca hát 

đánh đàn và không chừng có cả “dancing  ith 

the star” nữa, có sớ táo quân, pháo nổ vang trời . 

Chúng em mời anh giám tỉnh, anh đặc trách và 

anh Linh Hướng Lâm Bá Trọng đến tham dự với 

chúng em, đặc biệt năm nào Anh Chị Vinh Cúc 

cũng cho chúng em hái lộc đầu năm (số lô 

tô). Địa chỉ: San Jacinto River Fun Resort 540 

South Main, High Land TX 77562. Phone: 281-

426-6919 (office). 

 

Thêm phần linh tinh là Anh Trưởng kêu gọi các 

AC tham dự khóa tĩnh huấn 42 tại nhà Mẹ 

Carthage… Chị Cúc nêu ý kiến: khi họp hàng 

tháng mỗi vùng phụ trách 1 món, nhưng Anh 

Định lại yêu cầu: cứ để yên như cũ đừng lo về 

vật chất quá, để Chúa lo liệu, miễn là chúng ta 

đến với Mẹ và đến với nhau là đủ… Anh Giao: 

kêu gọi mọi người, ngày 26 tháng 1 năm 2013 

tới Austin để cầu nguyện cho việc chống phá thai 

 

Sau hết, Anh Đoàn đại diện gia đình cám ơn các 

AC đã tới tham dự buổi họp và cầu nguyện, Anh 

mời các AC ở lại tham dự bữa cơm trưa và chụp 

hình lưu niệm. Buổi họp chấm dứt lúc 12 giờ 

trưa. Các AC vưa dùng bữa vừa tham dự karaoke 

thật vui nhộn. Trong tâm tình ACE con Mẹ ĐC 

tất cả mọi người thật thân thiện và yêu mến 

nhau, chúng con cùng cầu nguyện xin mẹ chúc 

lành cho chúng con hôm nay và mãi mãi. 

 

 

GIA ĐÌNH SAN JOSE, CA 
Kính thưa quý anh chị, buổi sinh hoạt tháng  

01/2013 đầu năm mới của gia đỉnh San Jose 

chúng em trong Trời mưa gió lạnh của mùa 

Đông không được đông lắm, vỏn vẹn chỉ có 48 

người. 

  

Ngày đầu năm mới,  ai cũng mong ước thế giới 

Hòa Bình để mọi người nơi nơi được sống 

trong An Bình và Thịnh Vượng, Anh chị em gặp 

nhau lại tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San 

Jose, ai cũng cầu chúc cho nhau những điều tốt 

đẹp nhất, và hy vọng những lời cầu chúc sẽ trở 

thành hiện thực bao nhiêu mơ ước mới hy vọng 

sẽ đến với mọi người trong năm mới.  

Sau phần kinh nguyện và chia sẻ lời Chúa, chúng 

em cùng nhau thảo luận về một phương hướng 

mới hoạt động mới của gia đình Đồng Công San 

Jose cho năm mới. Năm mới này chúng em cùng 

đồng ý với nhau xin 'Cầu Chứng Tại Tòa' với 

giáo xứ Việt Nam St Patrick, cho gia đình Đồng 

Công San Jose được phuc vụ giáo xứ như một 

đoàn thể Công Giáo Tiến Hành. 

  

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công San Jose đã có 

mặt tại 'Vùng Đất Hứa' được mệnh danh là thung 

lũng Hoa Vàng của miền Bắc California này cả 

hơn 20 năm rồi, gia đình San Jose chúng em luôn 

luôn giữ tinh thần của Hội Dòng Đồng Công 

phục vụ Giáo Xứ, phục vụ Cộng Đồng trong âm 

thầm khiêm tốn, hầu hết các anh em Đồng Công 

phục vụ trong các Thánh Lễ hàng ngày cho bốn 

Giáo Xứ kể cả 18 Thánh Lễ cho thứ bảy và Chúa 

Nhật. 

  

Thế nên, đầu năm mới chúng em cũng đã chọn 

ngày lành tháng tốt dâng 'Kiến Nghị' lên Linh 

Mục Chánh Xứ họ đạo Việt Nam, hy vọng cũng 

sẽ được chấp thuận, và từ đây mới là chính điểm 

để cho chúng em xin một vị Linh Mục của giáo 

xứ làm cha Linh Hướng cho gia đình San Jose, 

để cho những buổi họp định kỳ hàng tháng có 

một vị Linh Mục hướng dẫn chia sẻ lời Chúa 

tốt đẹp hơn. Xin quý anh chị Đồng Công các 

Vùng thêm lời cầu nguyện cho gia đình San Jose 

chúng em luôn hiệp nhất với Tỉnh Dòng và sẵn 

sàng hy sinh thêm thời giờ phục vụ Giáo Xứ Việt 

Nam St Patrick. 

  

Đến thứ tư ngày 13/2/2013 đã bắt đầu vào mùa 

Chay rồi, mùa của Ăn Chay Sám Hối. Bằng cách 

nào hay như thế nào mới gọi là Ăn Chay cho 

đúng nghĩa của Lời Chúa dậy, xin quý anh chị 

đọc lại bài tríchg sách Tiên Tri Isaia  (Is 58;1-9a) 

và bài Tin Mừng  ( Mt 6;1-6;16-18) 

  

 Khi còn nhỏ ở Việt Nam, em đã được nghe Đúc 

cố Giám Mục Huỳnh văn Của Giáo Phận Phú 

Cường Bình Dương trong một khóa Tĩnh Tâm 

dành riêng cho phong trào Thanh Sinh Công Việt 

Nam, em chỉ còn nhớ đại khái Ngài nói: " vào 

những ngày thứ sáu suốt mùa Chay chúng ta 

không được ăn thịt vì 'Thịt' Giáo Hội Công Giáo 

coi là 'Cao Lương Mỹ Vị' nên từ bỏ hãm mình ép 
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xác bớt thưởng thức khẩu vị thích thú trong mùa 

Chay, chỉ được ăn cá tép trứng đơn sơ than đạm 

thôi. Mục đích Giáo Hội nhắc nhở chúng ta Chúa 

đang chịu đau khổ vì tội lỗi của chúng ta! Không 

lẽ chúng ta lại đi tìm khoái khẩu của thân xác 

trong những bữa ăn! 

      

Bây giờ anh em gia đình Đòng Công chúng 

ta đang sinh sống tại Hải Ngoại có đầy đủ 'Điều 

Kiện Ăn Chay' ăn chay theo đúng tinh thần Giáo 

Hội dậy phải không? Trong nhưng  bữa 

cơm chay ngày thứ sáu, anh chị em chúng 

ta đang ăn chay gọi là thông phần đau khổ với 

Chúa phải không? Trên bàn chay em chỉ thấy đồ 

chay đơn sơ rẻ tiền vỏn vẹn chỉ có tô súp bào 

ngư vi cá, dĩa tôm hùm to đầy ắp, cá hồng chiên 

dòn... và cả rượu và bia nữa! Ôi ăn Chay thông 

phần đau khổ với Chúa!? 

  

Tiện đây em xin cống hiến đến quý anh chị một 

tấm hình ăn Chay kiểu USA! 

 

 
 

 

GIA ĐÌNH OKLAHOMA, OK 
THĂM VIẾNG  ĐẦU  NĂM:  Chuyến thăm 

viếng các anh chị lớn tuổi vì sức khoẻ yếu kém 

đã hoãn lại nhiều lần vì ly do thời tiết . Hôm nay 

những ngày đầu năm dương lịch thời tiết tốt đẹp  

chúng em ( Tiến , Phước , Nhì )  thay mặt cho 

các anh chị trong gia đình OKC  đến thăm  

những anh chị vì lý do sức khỏe đã không đến 

tham dự sinh hoạt trong thời gian dài. 

 

Hẹn gặp nhau và cùng khởi hành từ nhà thờ 

Dũng Lạc, người đầu tiên chúng em đến thăm 

viếng là Chị Thư, người chị thuộc vùng 

Oklahoma tham dự khóa đầu tiên tại Dòng Mẹ 

và cũng  là  viên gạch  nền  xây dựng gia đình 

tận hiến vùng Oklahoma.Vì lý do sức khỏe yếu 

kém và bệnh mất dần trí nhớ nên chị phải ở 

chung với  các con ngày thường và  cuối tuần 

mới về nhà cũ để Anh Hậu săn sóc. Đến thăm 

anh chị mới cảm nhận được cái tình  cái nghĩa 

của những người con đã tận hiến cho Mẹ và nhất 

là tình cảm  gia đình  rất là Việt Nam qua sự hy 

sinh của các con và Anh Hậu người bạn đời luôn 

ở cạnh bên săn sóc  từng bữa ăn qua các lon sữa 

chuyền qua ống, đến việc vệ sinh hằng ngày. Với 

chứng bệnh mất trí nhớ này đôi lúc chị nhớ rồi 

lại quên. Trong lần thăm này, thấy Chị được 

hồng hào hơn  thời gian trước  đây  và cảm thấy 

vui  cùng với gia đình  khi  thấy chị vui và nụ 

cười luôn trên môi khi nhắc tên  một anh hay 

một chị trong gia đình  hay các anh đến thăm. 

Không hẹn mà gặp chị Tố Tâm cũng  thường  

đến thăm chị Thư vào cuối tuần không khí lại 

càng vui hơn khi chị Thư nhận ra chị Tố Tâm khi 

mới vừa  mở cửa bước vào. Qua câu chuyện trao 

đổi về tật bệnh và sự săn sóc tận tình  của gia 

đình, chúng em phải chào tạm biệt vì còn phải 

đến với các anh chị khác. Cầm tay từ biệt nhau 

với lời cầu nguyện  và  niềm tin hoàn toàn phó 

thác vào Chúa  Mẹ sức khỏe của những người 

thân thương hôm nay và ngày mai. 

 

Tiếp đến  chúng em  đến thăm chị Nga Anh  bị 

tai biến độ quỵ gần hai tháng qua, nay di chuyển  

phải  chống gậy. Đứng trước cửa tựa trên chiếc 

xe đẩy 4 bánh chị Anh chào đón chúng em bằng 

tiếng cười dòn tan và giọng nói to như ngày nào, 

nếu nghe mà không thấy mặt thì không nghĩ là 

chị vừa qua một cơn đột quị. Trong gần nữa giờ 

thăm viếng chị kể cho nghe về bịnh tình và hoàn 

cảnh hiện tại phải ở nhà một mình, có lẽ vui nhất 

là chị kể lại nhửng ngày tận hiến và các anh chị 

cùng khóa, chị cũng “khoe “  hai tấm hình chụp 

chung các anh chị  gia đình Oklahoma cùng  

khóa 24 đi tận hiến được phóng lớn treo trên 

tường. Đến xem thấy anh chị nào  cũng đẹp và 

tươi như hoa trong ngày tận hiến chụp chung với 

hai anh Giám Tỉnh và Đăc trách. 

 

Trước khi đến thăm trong đầu chúng em nghĩ  

đến  hình ảnh một chị tiều tụy chán nản vì bị 

bịnh bất ngờ, nhưng sau khi tiếp xúc với Chị 

Anh, chúng em mới nhận được nơi chị một  bài 

học quý giá là dù trong hoàn cảnh nào cũng chấp 
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nhận và vươn lên nhất là để Chúa Mẹ  bảo bọc 

và an bài trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt nhất là 

chị nhắn  “nếu vì hoàn cảnh không được ở nhà 

như hôm nay mà phải vào nhà dưởng lão và nếu  

sức khỏe của chị cho phép thì có buổi sinh hoạt 

nào gần chỗ chị ở thì mấy anh chị phải đến đón 

chị đi họp cho vui”. 

 

Sau đó chúng em đến thăm Anh Chị Nghĩa , 

Nhân (khóa 56 VN ) và Anh Cứ ( khóa 10 ). Tay 

bắt mặt mừng  hoà lẫn với tiếng cười vui  làm 

cho phòng khách của anh chị Nghĩa vui lên. Dịp 

nầy chị Nghĩa kể cho nghe những ngày  bị đau  

chân không đi được phải ngồi xe lăn nhiều lúc lại 

phải dùng xe đẩy  4 chân dựa vào để đi. Mọi việc 

nhà như giữ cháu, mục vụ nhà thờ phải tạm 

ngưng, riêng việc nhà thì Anh Nghĩa phải lo tất 

cả. Nay thì đã di chuyển được mặc dù còn yếu 

phải dùng gậy nhưng việc mục vụ nhà thờ cũng 

như Hội Lêgiô – Maria  chị  không quản ngại  

sức khỏe kém cũng tiếp tục phục vụ  mặc dù tuổi 

đã vào  bảy, tám bó.  Riêng Anh Cứ thì nay 

không còn lái xe được nữa cũng như nói trước 

quên sau nên việc gì cũng do con cái làm cả nên 

việc đi họp cũng rất trở ngại khi con cái  bận 

cuối tuần. Anh cũng kể cho biết  trong ngày 

Thánh Mẫu vứa qua  2012 anh chị cũng  về Nhà 

Dòng theo con cháu viếng Mẹ và cầu nguyện để 

tạ ơn Chúa Mẹ đã ban cho gia đình trong năm 

qua. Dịp nầy Anh Tiến cũng mang  biếu ít quà 

mà các anh chị thích trong các buổi họp sinh 

hoạt  trong tình cảm gia đình anh chị em thân 

thương. Nguyện xin Chúa Mẹ gìn giữ anh chị em 

chúng con trong bàn tay từ ái và dẩn đường 

chúng con bước đi trong  những ngày còn lại  khi   

tuổi già đang đến với từng người. 

 

SINH HOẠT THÁNG l/2013: Họp  tại nhà Anh 

Chị Tiến-Oanh  mừng Tết Dương Lịch 2013 và 

mừng Kỷ Niệm Thành Hôn của hai Anh Chị. 

Đặc biệt  nhất là các anh chị trong Ban Đại Diện 

đã thảo một chương trình sinh hoạt dự kiến ngắn 

gọn  đúng thời lượng không quá  1 giờ 30 phút 

để ….không mỏi lưng cho các anh chị lớn tuổi 

cũng như chấm dứt  sớm  để  còn  có thời gìờ đi 

đọc kinh khu vào mỗi chiều chúa nhật. 

SINH HOẠT THÁNG 2/2013: Họp tại nhà Chị 

Phương. Mặc dù nhà xa nhưng các anh chị cũng 

đến họp mừng Tất Niên tiển đưa con Rồng, đón 

con Rắn vào nhà. Trong buổi họp nầy các anh 

chị chia sẽ  3 câu gợi ý của Anh Đặc Trách trong 

tháng 1/2013. Nhiều anh chị góp ý như:  Anh 

Tiến,  Hòa , Phước và đặc biệt nhất là đón nhận 

tâm tình  của  chị  Bình mà chúng em tạm đặt 

cho một cái tựa “ Tâm tình của một  tân tòng “ 

qua những trở ngại  trên  con đường tìm đến 

Chúa. Mong ước trong  lần sinh hoạt tới những 

tâm tình sống đạo qua thực tế sẽ được đóng góp 

để mang các anh chị đến gần Chúa hơn.  

 

  

 

 

 

 

 

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

Hoạt Động Truyền Giáo Của A. Tổng Phụ Tá III Vũ Kim Ngân, CMC Tại VN 
 

 
Ủy lạo bão tại giáo họ 

Xuân Trưởng Bùi Chu 

 

 
Thăm viếng gia đình nghèo 

tại Giáo Xứ Đức Long, Thái Bình  

 

 
Thánh Lễ Giáng Sinh 

cho Anh Chị Em khuyết tận 
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Lễ Thánh Cả Giuse 19/03 / 2013 
Gia Đình Los Angeles, CA 

Gia Đình Boston, MA 

Lễ Truyền Tin 25/03 / 2013 
(Dời vào Ngày 8/4) 

Gia Đình  ichita, KS 

Gia Đình Sacramento, CA 

Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/05 / 2013 
Gia Đình Michigan 

Gia Đình Minnesota 

 

Toàn thể Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại 
hân hoan chúc mừng Quí Anh Chị các vùng trên nhân dịp Lễ Quan Thày. 

Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành Quí Anh Chị. 
Nguyện xin Hiền Mẫu Maria luôn ấp ủ tất cả Quí Anh Chị 

trong tình yêu thương từ ái của Mẹ.  
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RIP 

GĐTHĐC Cùng Hiệp Ý Cầu Cho Các Linh Hồn 

 

+ Thân mẫu 

của Anh Đỗ Đức Huyên và Chị Đinh Thị Nguyệt 

Gia Đình Georgia 

Cụ Bà Maria Vũ Thị Mến 
Được Chúa gọi về 12/12/12 tại VN – Hưởn thọ 94 tuổi  

 

+ Thân mẫu 

 của Chị Nguyễn Kim Minh – GĐ Palacious, TX 

và Thầy Tôma Nguyễn Long Trường, CMC 

Bà Cố Maria Nguyễn Kim Thanh 
Được Chúa gọi về 20/1/2013 – Hưởng thọ 76 tuổi 

 

+ Thân mẫu 

Của Anh Vũ Văn Vinh và Chị Trần Mai Ánh 

Thuộc GĐ Oklahoma City, OK 

Cụ Maria Trần Thị Tuấn 
Được Chúa gọi về 14/2/2013 – Hưởng thọ 89 tuổi  

 

+ Phu nhân 

 của Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Thuộc GĐ Arlington, TX 

Anh Phêrô Đỗ Văn Thảo 
Được Chúa gọi về 25/1/2013 – Hưởng thọ 61 tuổi 

 

+ Thân Mẫu 

 của Chị Nguyễn Thị Giáo 

Thuộc GĐ Denver, CO 

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Đủ 
Được Chúa gọi về 31/1/2013 – Hưởng thọ 104 tuổi 

 
 

Xin thành thật chia buồn cùng Quí Anh Chị. Vì công 

nghiệp Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, xin cho các linh 

hồn trên sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 
 

  
 

 

                     

    LỄ TÌNH NHÂN  (2013) 

 
Hôm nay ngày lễ Tình Nhân : 

-“Mình Ơi ! mình biết em cần gì không ?” 

-“Tặng em một đóa hoa hồng ?” 

-“Thôi đi, mình ạ ! em không thich nhiều 

 Em chỉ muốn được anh yêu 

Và thương em thật là nhiều nữa cơ ! 

 Một điều em mãi ước mơ 

 Được anh thương mến từng giờ, chẳng ngơi 

 Nhưng mà buồn lắm anh ơi ! 

 Tình anh nay đã cạn vơi hồi nào ? 

 Xưa, thương em thật dạt dào 

 Giờ, thì anh hết ngọt ngào, thiết tha 

 “Sáu mí” đâu phải đã già ? 

 Điểm sương mái tóc, nhưng mà vẫn duyên 

 Dòng đời gặp lắm chuân chuyên 

 Nhưng mà vẻ đẹp dịu hiền chẳng phai 

 Hôm nay  ngày Valentine 

 Hay là anh dẫn ra ngoài “sopping” 

 Để mua vài thứ “something” 

 Cho vui, cho nhộn, cho tình ấm hơn 

 Cho lòng em bớt cô đơn 

 Và em sẽ chẳng giận hờn nữa đâu 

 Để cho tình mãi bền lâu 

 Ngày đêm ta hãy nguyện cầu thiết tha 

 Niềm vui trong lúc tuổi già 

 Hai ta chung một mái nhà “Đồng Công” 

 Sống trong tình Mẹ ấm nồng 

 Ủi an, nâng đỡ, vợ chồng thương yêu 

 Đời con lại, chẳng bao nhiêu ? 

 Hai ta ví tựa buổi chiều úa phai ! 

 Nhìn nhau buông tiếng thở dài ! 

 Con tim cảm thấy lạc loài mênh mang !!! 

 

                        Cali. Feb. 14. 2013 

                                 Dzuycali. 

 

+ =  
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ĐƠN GHI DANH THAM DỰ KHÓA TĨNH HUẤN 2013 
 

 

 

 Khóa Tĩnh Huấn 42 HK tại Carthage, MO từ 20 đến 23 tháng 6   
                       Xin gởi đơn về:  Lm. Nguyễn Huy Châu, CMC 

                                    1900 Grand Ave – Carthage, MO 64836 

 

 Khóa Tĩnh Huấn 43 HK tại Riverside, CA từ 04 đến 07 tháng 7                    
                         Xin gởi đơn về:  Mr. Đinh Tiến Đạt 

                                                9632 Ingram Ave - Garden Grove, CA 92844 
 

 
 

TÊN:               __________________    _______________   _______________   _______________ 

                                     Tên thánh                    Tên họ                     Tên đệm                     Tên gọi         

       

   ĐÃ tận hiến       CHƯA 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, điện thoại và số khóa tĩnh huấn của người giới 

thiệu. 

 

  Tên:_____________________________________Đã tận hiến khóa: ____________   

 

   Điện thoại: ________________________ 
 

 

                        

       Ký tên 

 

Ngày ________ Tháng ________ Năm 2013  

                           __________________________ 

Xin lưu ý: 

- Để tiện việc chúng em sắp xếp, mỗi người ghi danh tham dự, xin điền riêng một đơn (Nếu 

Anh Chị (vợ chồng) đi chung, xin mỗi người một đơn riêng và có thể gởi chung một phong bì).  

- Các Anh Chị Trưởng Vùng cũng có thể gởi danh sách những Anh Chị trong vùng mình 

một lúc cũng được. 

- Trường hợp ngoại lệ, xin liên lạc Lm Đặc Trách Huy Châu, CMC 417-358-7787/8299 

 

Xin đọc tiếp phần ghi chú phía sau         
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1. Thời gian nhận đơn Từ ngày 01 tháng 2 đến 25 tháng 5 năm 2013 là hạn chót.   

 

A. Quí Anh Chị Dự Khóa 42HK bên Carthage, MO xin gửi về 

Rev. Nguyễn Huy Châu, CMC 

1900 Grand Avenue 

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

 

B. Quí Anh Chị Dự Khóa 43HK bên Cali xin gởi về Anh Thư Ký Miền 

                                                                           (kèm theo chi phí $120.00)  

Mr. Đinh Tiến Đạt 

9632 Ingram Avenue 

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

                                Anh Tâm Phương: (909) 974-9520  

                                                                                                 

 

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

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

 

2. Anh Chị nào cần đón đưa tại phi trường hay bến xe bus, xin ghi rõ:  

(Nếu đi máy bay xin đến phi trường 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 đã tận hiến tình nguyện giúp trong các ban, xin đánh dấu vào ban thích hợp:        

                     

                      Ban Cung Thánh                                      

                      Ban Thánh Nhạc       

                      Ban Âm Thanh và Ánh Sáng  

                      Ban Tiếp Tân                                                     

 Ban Vệ Sinh 

 Ban Ẩm Thực 

 Ban Văn Nghệ  

 Ban Y Tế 

 Ban Hình Ảnh                                                                                  

               

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. 

       
 

Đề Tài Khóa Tĩnh Huấn 

 

“SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN TẬN HIẾN” 
 


