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ÑÑÑoooâââiii   LLLôôôøøøiii   TTThhhaaaââânnn   TTThhhöööaaa   !!!      

 
Quí Anh Chị thân mến trong Mẹ Maria, trong bức thƣ tâm tình này em có hai việc xin thƣa với 

Anh Chị, đó là: Chút suy tư về Mùa Chay và việc chuẩn bị cho khóa Tĩnh Huấn 40HK và 41HK. 

MÙA CHAY:  

Có lẽ khi nhận đƣợc tờ báo Thánh Gia này qua bƣu điện, thì đã vào Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tƣ 

Lễ Tro. Năm trƣớc vào Mùa Chay khi em còn đang coi xứ tận bên Florida, em thấy có một hiện tƣợng lạ 

là Ngày Thứ Tƣ Lễ Tro, tuy không phải là lễ buộc, vậy mà giáo dân Mỹ đi lễ đông không kém gì ngày 

Chúa Nhật, đặc biệt là những ngƣời gốc Mễ. Hầu nhƣ suốt ngày hôm đó, ngoài những giờ lễ, có nhiều 

ngƣời đến nhà xứ để xin xức tro. Cộng đoàn Việt Nam cử hành lễ vào lúc 7 giờ tối, vậy mà đến sát giờ 

Lễ tiếng Việt rồi mà vẫn có những ngƣời Mỹ hay Mễ lải rải đến xin sức tro. Em nhớ nhóm cuối cùng đến 

vài phút trƣớc lễ là một gia đình Mễ với hai vợ chồng trẻ và mấy đứa con gồm cả một baby rất nhỏ đang 

nằm trong nôi. Khi xức tro cho baby này em chỉ “dí” một ít tro lên đỉnh đầu nó vì sợ nếu nhƣ nó dụi mặt 

tro rơi vào mắt nó thì “nguy”.  Ở bên Mỹ này khác với bên Việt Nam là họ muốn xức tro trên trán, rồi họ 

cứ để nguyên dấu xức tro trên trán đen thui lui nhƣ vậy cả ngày đến sở làm hay đi dạo phố một cách 

“hãnh diện” vui vẻ nhƣ thƣờng.  

   Thực sự, xức tro là một nghi thức bên ngoài kêu gọi chúng ta sám hối những lỗi lầm của mình 

một cách đặc biệt hơn trong Mùa Chay để chuẩn bị tâm hồn đón Mừng Lễ Chúa Sống Lại. Khi linh mục 

xức tro trên trán thì ngài đọc câu: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” hoặc câu: “Ta là thân cát 

bụi và sẽ trở về cát bụi”. Cá nhân em thích đọc câu thứ nhất hơn vì câu này kêu gọi chúng ta thực hành 

tinh thần Mùa Chay cụ thể hơn. Thực vậy, lòng sám hối không chỉ dừng lại ở sự hối tiếc vì những lỗi lầm 

trong quá khứ, nhƣng cần đƣợc thực hiện qua 3 việc làm cụ thể trong Mùa Chay mà chúng ta thƣờng 

nghe, đó là: Chay tịnh hoặc hy sinh, cầu nguyện, và làm việc bác ái.  
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Quí Anh Chị thân mến. Chúa Kitô đã thắng sự chết và đã sống lại trong một thân xác mới mẻ 

vinh quang. Mùa chay và Phục Sinh cũng là cơ hội cho chúng ta thực hành việc chết đi cho những tội lỗi 

yếu hèn và sống lại với Ngài trong một cuộc sống mới tốt hơn. Hy vọng trong Mùa Chay Thánh này, tất 

cả chúng ta cố gắng dành thêm giờ bình tâm cầu nguyện và giúp tha nhân, đặc biệt những ngƣời thiếu 

thốn nghèo khó về phƣơng diện thể chất và tinh thần. Đồng thời, chúng ta cũng cố gắng giữ chay tịnh và 

thêm hy sinh. Có lẽ việc bớt đi vài bữa cơm hay kiêng ăn mấy miếng thịt không khó, nhƣng “chay tịnh” 

khỏi những thái độ nóng nảy, chấp nhất, kiêu kỳ, những lời nói tiêu cực thiếu xây dựng…  hay “hy sinh” 

bỏ đi những quan niệm sai lạc cố chấp hoặc thành kiến về tha nhân… mới là khó, nhƣng đó lại thực sự là 

cách ăn chay mà Chúa muốn, nhƣ Lời Chúa dạy chúng ta qua tiên tri Giôel: “Các ngƣơi hãy thật lòng trở 

về với Ta trong chay tịnh, nƣớc mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi.” 

KHÓA TĨNH HUẤN 40HK và 41HK : 

Một trong những sinh hoạt chính và quan trọng của GĐTHĐC là hai khóa tĩnh huấn hằng năm. 

Nhƣ Quí Anh Chị đã đƣợc báo trong suốt năm qua là hai khóa tĩnh huấn sẽ đƣợc tổ chức năm nay là khóa 

40HK tại Nhà Chi Dòng Đồng Công, Carthage, MO từ ngày 23 - 26 tháng 6 và khóa 41HK tại Riverside, 

CA từ ngày 7 -  10 tháng 7 năm 2011. Theo góp ý của một số Anh Chị cũng nhƣ sau khi bàn hỏi với Anh 

Giám Tỉnh Nhiên, nguyên đặc trách GĐTHĐC và một số Anh linh mục liên hệ, em chọn đề tài: 

“TINH THẦN ĐỒNG CÔNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH” 

Năm nay chúng ta cũng hân hạnh đƣợc đón tiếp một ban giảng huấn gồm một số Anh Linh Mục 

mà Quí Anh Chị đã biết và một số Anh linh mục mới. Xin Quí Anh Chị xem trang phân công kế tiếp cho 

rõ hơn. Còn về đề tài! Tại sao em lại chọn đề tài này? 

 

KHÓA 30 HK 

Chúa Nhật ngày 20 tháng 2 vừa qua, em đi thăm Quí Anh Chị GĐTHĐC tại Springfield, MO và 

trong buổi họp em có hỏi Quí Anh Chị là ba tinh thần chính của Dòng Đồng Công là gì, thì hầu nhƣ Quí 

Anh Chị không biết hay không nhớ. Nhƣng sau đó chị Hà cũng trả lời đúng đó là: bỏ mình, yêu nhau và 
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tận hiến. Thực sự, nếu là một thành viên trong GĐTHĐC mà chúng ta không nghe biết hay hiểu sâu xa 

hơn về 3 tinh thần Đồng Công thì cũng là một sự thiếu xót. Do đó hy vọng sau khóa tĩnh huấn này, Quí 

Anh Chị tham gia có thể hiểu cặn kẽ hơn và nhất là làm sao có thể áp dụng 3 tinh thần này trong đời sống 

gia đình hay trong các môi trƣờng sống thƣờng ngày. 

Trong báo tháng này em có gởi kèm theo đơn ghi danh (2 trang cuối) tham dự hai khóa tĩnh huấn. 

Anh Chị. nào tham dự khóa 40HK tại Carthage, MO xin gởi về cho em là Lm. Nguyễn Huy Châu, CMC. 

Còn Anh Chị nào muốn dự khóa 41HK tại Riverside, CA xin gởi về cho Anh thƣ ký miền Đinh Tiến Đạt 

theo địa chỉ nhƣ trên đơn ghi danh. Những Anh Chị chƣa gia nhập và muốn tận hiến trong dịp này, xin 

cũng điền đơn ghi danh này và ghi thêm tên của ngƣời giới thiệu. Những Anh Chị trƣởng vùng muốn ghi 

danh chung cho Quí Anh Chị trong vùng xin ghi rõ tên của từng ngƣời. Cũng trong đơn ghi danh, nếu có 

thể, xin Quí Anh Chị đã tận hiến gạch vào những ô tình nguyện giúp các ban, đặc biệt ban ẩm thực. Nếu 

nhiều ngƣời giúp, thì mỗi ngƣời chỉ mất một ít thời gian thôi và vẫn có thể tham gia các sinh hoạt trong 

ngày tĩnh huấn một cách trọn vẹn. Sau đây là bản phân công những Anh Giảng Huấn trong khóa 40HK 

và 41HK. 

4 BÀI HUẤN ĐỨC: 

 

1. Ai cũng làm thánh đƣợc: Lý tƣởng và Thực tế 

(A. Đán – Carthage và Riverside - sáng Thứ Sáu) 

 

2. Yêu Nhau: Món Quà Đáng Yêu! 

 (A. Hy – Carthage và Riverside - chiều Thứ Sáu) 

 

3. Bỏ Mình: Dễ hay Khó? 

 (A. Châu – Carthage / A. Nghi – Riverside – sáng Thứ Bảy) 

 

4. Tận Hiến: Chúa Mẹ giúp chúng ta bao nhiêu phần trăm? 

 (A. Cần – Carthage / A. Tâm Phƣơng – Riverside - chiều Thứ Bảy) 

 

Giáo Cương Tận Hiến (nhóm mới): Aa. Vận và Toản (Carthage & Riverside) 

 

Nguyện Ngắm ban sáng: 

 

Thứ Sáu: A. Toản “Mẹ Maria ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng” 

Tìm hiểu suy niệm Lời Chúa trong cuộc sống 

 

Thứ Bảy: A. Cao / (A. Đán - Riverside) “Mẹ Maria vội vã lên đƣờng” 

      Thực hành Lời Chúa trong cuộc sống 

 

Chúa Nhật: A. Thành / (A. Đán - Riverside)  “Ngƣời bảo gì hãy làm theo” 

          Giúp tha nhân sống Lời Chúa trong cuộc sống 

 

Hẹn gặp quí Anh Chị trong ngày tĩnh huấn và xin Hiền Mẫu Maria Từ Ái luôn ấp ủ chúng ta 

trong tình thƣơng của Mẹ. 

 

Lm. Tôma Aquinô M. Nguyễn Huy Châu, CMC 
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Maét Ñöùc Tin 

 Maét  Cuûa Traùi Tim 
Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A - (Mt 17: 1-9) 

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA  
 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, 

Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi 

theo mình. Ngƣời đƣa các ông đi riêng ra một 

chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Ngƣời biến đổi 

hình dạng trƣớc mặt các ông. Dung nhan Ngƣời 

chói lọi nhƣ mặt trời, và y phục Ngƣời trở nên 

trắng tinh nhƣ ánh sáng. Và bỗng các ông thấy 

ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với 

Ngƣời. Bấy giờ ông Phê-rô thƣa với Đức Giê-su 

rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! 

Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, 

một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho 

ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây 

sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám 

mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, 

Ta hài lòng về Ngƣời. Các ngƣơi hãy vâng nghe 

lời Ngƣời !" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, 

ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại 

gần, chạm vào các ông và bảo : "Chỗi dậy đi, 

đừng sợ !" Các ông ngƣớc mắt lên, không thấy 

ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 

 

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su 

truyền cho các ông rằng : "Đừng nói cho ai hay 

thị kiến ấy, cho đến khi Con Ngƣời từ cõi chết 

trỗi dậy." 

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 
 

Có nhiều điều ta nhìn mà không thấy. Ví dụ : 

tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Ta chỉ thấy 

những dấu hiệu của tình yêu nhƣ : sự âu yếm, 

quà tặng, sự quên mình. Còn chính tình yêu thì 

ta không thấy. Điều chính yếu thì vô hình. Ta 

chỉ thấy đƣợc bằng trái tim. 

 

Có nhiều điều ta chỉ thấy bề mặt mà không thấy 

bề sâu. Ví dụ nhƣ con ngƣời. Khi nhìn một 

ngƣời, ta chỉ thấy diện mạo, hình dáng bên 

ngoài. Ít khi ta thấy đƣợc tâm tƣ tình cảm của 

ngƣời khác, kể cả những ngƣời thân yêu sống kề 

cận bên ta. Linh hồn ngƣời ta không ai thấy bao 

giờ. Vì linh hồn thiêng liêng. Ta chỉ thấy đƣợc 

bằng đức tin. 

 

Chúa Giêsu xuống thế làm ngƣời đã trở nên 

giống nhƣ một ngƣời phàm. Ngƣời che giấu 

thần tính vinh quang sáng láng trong một thân 

xác nghèo hèn, bình thƣờng. Không ai nhận ra 

thần tính của Ngƣời. ngay cả các môn đệ luôn 

luôn kề cận bên Ngƣời. 

 

Hôm nay, khi Chúa tỏ mình ra, các ông chới với 

ngỡ ngàng. Lòng các ông tràn ngập niềm vui khi 

nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Thần tính 

vinh quang phát lộ rực sáng. Và nhân tính đƣợc 

tôn vinh. "Diện mạo Chúa Giêsu chói lọi nhƣ 

mặt trời và y phục Ngƣời trở nên trắng tinh nhƣ 

ánh sáng". 

 

Thần tính Chúa Giêsu biểu lộ chứng thực Ngƣời 

là Thiên Chúa ẩn mình. Thì ra manh áo đơn sơ 

của bác thợ mộc che giấu cả một nguồn ánh 

sáng chói lọi. Tấm thân dân dã nghèo hèn lại là 

chiếc bình chứa đựng Ngôi Hai Thiên Chúa cao 

sang. 

 

Ánh sáng thần tính rọi vào nhân tính đem lại 

cho ta bao niềm hi vọng. Vì nhân tính của Chúa 

Giêsu gánh lấy cả nhân loại trên mình, nên ánh 

sáng thần linh cũng soi rọi cả vào chúng ta, vào 

thế giới tăm tối của tội lỗi, yếu hèn, vào thân 

xác rã rời mệt mỏi của ta. 

 

Ánh sáng ấy cho tôi hiểu rằng, Thiên Chúa đang 

ẩn tàng trong vạn vật. Ngƣời ở nơi thâm sâu 

nhất của hữu thể tôi nhƣ thánh Augustinô đã 

cảm nghiệm : "Ngƣời ở bên trong, còn tôi ở bên 

ngoài". 
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Ngƣời ẩn tàng trong mọi quan hệ, trong mọi 

niềm vui, trong mọi tình bạn, trong mọi tình 

yêu. Bởi vì hạnh phúc là gì nếu không phải đi 

tìm cái cốt lõi, là nguồn mạch của hạnh phúc, là 

chính Thiên Chúa hằng sống. 

 

Ánh sáng ấy ngầm nói với tôi rằng : Vinh quang 

Thiên Chúa nhƣ hạt giống đang vùi chôn trong 

lòng tất cả mọi anh em sống quanh tôi. Vinh 

quang ấy đang bị che khuất đàng sau những mái 

tranh thô sơ, những thân thể gầy guộc, những 

ánh mắt mệt mỏi lờ đờ. 

 

Nhận thức ấy thôi thúc tôi trở về tìm Chúa trong 

đáy lòng mình. Càng bóc đi lớp vỏ tội lỗi, dung 

nhan Thiên Chúa càng hiện rõ. Càng chìm sâu 

vào nội tâm thinh lặng, tôi càng tới gần Chúa. 

 

Nhận thức ấy giúp tôi kính trọng anh em vì anh 

em là những cung thánh đền thờ nơi Thiên Chúa 

ngự trị, là những vƣờn ƣơm hạt mầm thần linh, 

là những bình sành chứa đựng kho tàng cao quý. 

 

Nhƣ thế, sống Mùa Chay là thực hiện một hành 

trình nội tâm : trở về đáy lòng mình để gặp đƣợc 

Chúa.  

 

Ăn chay là đến với anh em bằng thái độ kính 

trọng, là bảo vệ hạt mầm thần linh đang đâm 

chồi nảy lộc trong các tâm hồn. 

 

Chƣơng trình hành động trong Mùa Chay là tiếp 

tay đem ánh sáng thần linh của Chúa Kitô soi 

chiếu vào những mảnh đời tăm tối, những thân 

phận hẩm hiu. Sao cho dung nhan nhân loại chói 

ngời ánh sáng nhân phẩm, ánh sáng văn hoá, 

ánh sáng lƣơng tâm và ánh sáng thần linh. 

 

Nhƣ thế ta đang cộng tác vào việc biến hình thế 

giới. Nhƣ thế ta đang bƣớc theo chân Chúa Kitô, 

đƣa nhân loại vào hành trình phục sinh. 

 

Lạy Chúa Kitô, xin ban cho con đức tin mạnh 

mẽ để con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin 

ban cho con trái tim bén nhạy để con nhìn thấy 

những thực tại vô hình. Amen. 

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU 
 

1- Việc Chúa biến hình có khiến bạn thêm tin 

tƣởng vào vinh quang Phục sinh để sẵn sàng 

chịu những đau khổ đời này không ? 

 

2- Bạn sẽ làm gì để tâm hồn bạn chiếu toả ánh 

sáng Thiên chúa ? 

 

3- Bạn sẽ làm gì để khuôn mặt anh em, nhất là 

những ngƣời kém may mắn rạng ngời ánh sáng 

Thiên chúa ?  

+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  

 

 

 
 

Tân Linh Mục 

Trần Trung Bảo, SVD  

Chuùc Möøng Taân Linh Muïc 
 

 Thầy Phó Tế Vincent Trần Trung Bảo, SVD 
 

Quí tử của Anh Chị Trần Đình Vân, thuộc GĐTHĐC, California 
sẽ được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 5 năm 2011 

tại Nguyện Đường Thánh Linh, Jechny, IL 
 

Chúng ta cùng chúc mừng Anh Chị Cố Trần Đình Vân và cũng như 
Tân Linh Mục, đặc biệt cầu nguyện cho Cha Mới được tràn đầy ơn 

thánh Chúa trong dịp trọng đại này. 
 

Địa chỉ:   Trần Đình Vân 
                12222 Twintree Ave 
                Garden Grove, CA 92840 – phone: (714) 537-9205 
                E-mail: vandtran2003@yahoo.com 
 

mailto:vandtran2003@yahoo.com


 6 

   

VVVịịị   TTThhhááánnnhhh   VVVưưươơơnnnggg:::   

MMMộộộttt   nnngggưưườờờiii   ccchhhồồồnnnggg   

222   đđđờờờiii   vvvợợợ   

MMMộộộttt   nnngggưưườờờiii   ccchhhaaa   cccủủủaaa   

111333   nnngggưưườờờiii   cccooonnn   
  

Ai bảo rằng giầu sang phú 

quí quyền uy thì không nên thánh 

đƣợc hay ít ra rất khó nên thánh? 

Thực tế cho thấy, trong Lịch Sử Cứu 

Độ của mình, mỗi khi đƣợc an cƣ 

thịnh vƣợng, dân Do Thái lại quay ra 

hoan hƣởng trần thế đến lãng quên 

và phản bội lại Vị Thiên Chúa chân 

thật duy nhất của mình. Lịch sử hiện 

đại cũng cho thấy thế giới càng văn 

minh con ngƣời càng bạo loạn, càng toàn cầu 

hóa càng đào sâu vực thẳm ngăn cách giầu 

nghèo, càng xuất đầu lộ dạng những thế lực về 

kinh tế theo kiểu tân đế quốc và tân thực dân 

hóa.  

 Thế mà lại xẩy ra khác hẳn và ngƣợc 

đời nơi trƣờng hợp của Thánh Vƣơng Ferdinand 

III, vua Nƣớc Tây Ban Nha, một lãnh thổ bắt 

đầu từ triều đại của ngài đƣợc gọi là Iberian 

Peninsula, vì vị vua này đã sát nhập làm một hai 

vƣơng quốc, vƣơng quốc León của cha ngài là 

Alfonso IX và vƣơng quốc Castile của mẹ ngài 

là Berengaria.  

 Vị thánh vƣơng này chịu ảnh hƣởng sâu 

nặng việc giáo dục thánh đức của ngƣời mẹ là 

chị em của Blanche of Castile sinh ra Vua 

Thánh Louis IX Pháp quốc. Theo ý định của mẹ 

mình, thánh vƣơng Ferdinand III chẳng những 

muốn giải phóng dân nƣớc của mình 

khỏi quyền thống trị của quân Hồi 

giáo Marốc mà còn muốn truyền bá 

và củng cố đức tin cùng đời sống 

Kitô giáo trong lãnh thổ thuộc quyền 

mình đã bị kủng oảng dƣới thời đô 

hộ của quân Hồi nữa. Vị vua này đã 

thắng đƣợc quân Hồi vào năm 1224, 

không phải chỉ nguyên bằng võ lực 

quân sự mà nhất là bằng sức thiêng 

xuất phát từ lòng đạo hạnh thánh đức 

của vua.  

 Vua đã lập gia đình với Beatrice là con 

gái của Vua Philip Đức quốc ở Swabia. Cuộc 

sống hôn nhân hạnh phúc này rất tiếc chỉ kéo 

dài đƣợc 15 năm, nhƣng trong một thời gian này 

vua đã có tới 10 ngƣời con, trong số đó tên của 

8 ngƣời con đƣợc liệt kê nhƣ sau: 1- Alfonso X 

(1220-1284), vị thừa kế cha làm vua, 2- 

Federigo (chết năm 1277), 3- Enrique (chết 

1304), 4- Philip (chết 1262), vị là học trò của 

Thánh anbertô Cả ở Paris, 5- Sancho (chết năm 

1261), vị đƣợc thụ phong linh mục và chết khi 

làm tổng giám mục thành Toledo, 6- Juan 

Manuel (chết năm 1283), 7- Berengaria, vị vào 
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nữ đan viện Xitô ở Las Huelgas (Burgos), 8- 

Maria (chết năm 1234), sau khi sinh ngƣời con 

này cả hai mẹ con đều chết. Sau đó vua 

Ferdinand III tái hôn với Joan of Ponthieu và có 

thêm 3 ngƣời con, tronmg đó có Eleanor of 

Castile, vợ của Vua 

Edward I Anh quốc).  

Vua Ferdinand 

III rất đạo hạnh và 

chính trực. Vua cai trị 

theo tinh thần Phúc Âm. 

Vua nhân từ với thành 

phần bề dƣới và hết sức 

rộng lƣợng với các đan 

viện tu, nhất là với những dòng mới lập nhƣ 

Dòng Phanxicô, Đaminh và Ba Ngôi. Vua rất 

trung thành với giáo hoàng.  

Vị vua này chẳng những đẩy lui quân 

Hồi khỏi lãnh thổ mình mà còn muốn tống họ 

khỏi miền Bắc Phi Châu nữa để giải phóng 

thành phần Kitô hữu nô lệ bị quân Hồi đầy đọa 

khốn khổ. Ở Seville trong khi sửa soạn cho cuộc 

viễn chinh này, vua đã ngã bệnh trầm trọng. Bấy 

giờ vua cho gọi các phần tử thuộc gia mình 

mình đến khuyên bảo sống đời Kitô hữu chân 

cính và sống an hòa với nhau. Sau 

đó, với lòng thống hối chân thành, 

vua đã xƣng tội và quì (dù bệnh 

nặng) lãnh nhận của ăn đàng lần 

cuối. Cuối cùng, vua hƣớng về cây 

thánh giá trƣớc mặt tỏ hết lòng 

cung kính và qua đời khi bài Te 

Deum đƣợc hát lên nhƣ vua yêu 

cầu thành phần tu sĩ giáo sĩ thực 

hiện bấy giờ. Hôm ấy là ngày 30/5/1252. Thi thể 

của vua đƣợc mặc bộ áo dòng ba Phanxicô mà  

vua là  một phần tử khi an táng và vua đƣợc 

Đức Clemente X phong thánh vào ngày 4 tháng 

2 năm 1671.  

Tâm Phƣơng Cao Tấn Tĩnh, BVL  

 

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

 
NNNhhhữữữnnnggg   LLLờờờiii   TTTiiiêêênnn   TTTrrriii   

VVVềềề   ĐĐĐứứứccc   TTThhhááánnnhhh   CCChhhaaa   GGGiiioooaaannn   PPPhhhaaaooolllôôô   IIIIII   
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

Hướng về Ngày băng hà 2/4/2005 

và Ngày được tuyên phong 

Chân Phước 1/5/2011 

của ĐTC GPII 
 

Trong vòng nửa tháng ở vào thời điểm 

giữa Mùa Xuân của Năm Thánh 2000, Đức 

Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong ba vị 

thụ khải là Nữ Tu Faustina cùng với hai anh em 

Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta. Nữ Tu 

Faustina đƣợc phong Thánh ngày 30-4, Chúa 

Nhật thứ hai sau Chúa Nhật Phục Sinh, vì Chúa 

Nhật này là ngày chính Chúa Giêsu muốn chị 

vận động để xin Giáo Hội lấy làm lễ Kính Lòng 

Thƣơng Xót Chúa, một lễ đã đƣợc Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II tuyên nhận trong bài giảng 

phong thánh cho chị nhƣ sau: “Chúa Nhật Thứ 

Hai Mùa Phục Sinh này từ nay trở đi khắp Giáo 

Hội sẽ đƣợc gọi là „Chúa Nhật của Lòng Chúa 
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Xót Thƣơng‟” (Tuần San L‟Osservatore 

Romano, ấn bản Anh ngữ, 3/5/2000, trang 1, 

đoạn 4). Còn hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và 

Giaxinta đƣợc ngài phong Á Thánh ngày 13-5, 

ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần 

đầu tiên (trong sáu lần từng tháng liền) 83 năm 

trƣớc (1917) cũng là ngày kỷ niệm ngài bị ám 

sát chết hụt tại quảng trƣờng Thánh Phêrô 19 

năm trƣớc (1981), ngày 18 năm trƣớc 

(13/5/1982) ngài sang Fatima lần thứ nhất để tạ 

ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài. 

 

 

Việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, 

đại diện Giáo Hội lấy thẩm quyền tối cao của 

mình để tôn phong ba vị thụ khải nhƣ thế không 

phải là một lần nữa đã mặc nhiên công nhận 

những mạc khải tƣ của các vị là thật, là do chính 

Chúa Giêsu hay Đức Mẹ thực sự hiện ra nói với 

các vị. Trong bài giảng phong Thánh cho Nữ Tu 

Faustina, chính ngài đã trích lại một số câu 

trong toàn bộ mạc khải tƣ của chị, chẳng hạn 

những câu sau đây: “Lòng Thƣơng Xót Chúa 

chạm đến nhân loại nơi trái tim Chúa Kitô tử 

giá: „Hỡi con gái của Cha, con hãy nói đi Cha 

là hiện thân của tình yêu và của lòng thƣơng 

xót‟ (Diary trang 374), Chúa Giêsu xin Sơ 

Faustina”; “Chúa Giêsu nói với Sơ Faustina: 

„Nhân loại sẽ không tìm thấy bình an cho đến 

khi họ tin tƣởng quay về với lòng Chúa xót 

thƣơng‟ (Diary, trang 132)” (Tuần San 

L‟Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 

3/5/2000, trang 1, đoạn 2). 

 

Hồi Ký Thánh Faustina: “Từ Balan sẽ 

phát ra một tia sáng” 

 

Nếu tất cả những gì Thánh Nữ Faustina 

viết trong cuốn Nhật Ký (Diary) của mình, nhƣ 

những lời đƣợc Đức Thánh Cha trích lại trên 

đây, thật sự là do Chúa Giêsu mạc khải tƣ cho 

chị, thì chúng ta phải hiểu sao về lời tiên báo 

sau đây trong cuốn “Lòng Chúa Thƣơng Xót 

trong Hồn Tôi” (số 1732) của chị:  

 

 “Khi tôi đang cầu nguyện thì tôi 

nghe thấy những lời của Chúa Giêsu nhƣ 

sau: „Cha đặc biệt yêu thƣơng Balan, mà 

nếu Balan tuân theo ý muốn của Cha thì 

Cha sẽ nâng Balan lên trong quyền năng và 

thánh thiện. Từ Balan sẽ phát ra một tia 

sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối 

cùng của Cha (From her will come forth the 

spark that will prepare the world for My 

final coming)”.  

 

Phải chăng “tia sáng phát ra từ Balan” 

đây chính là Đức Gioan Phaolô II, một vị giáo 

hoàng xuất hiện  (đúng là “phát ra” bất ngờ) từ 

một thế giới cộng sản, vị Giáo Hoàng đã mở 

màn Giáo Triều của mình bằng bức thông điệp 

ban hành ngày 4/3/1979 mang tựa đề: 

Redemptor Hominis, Đấng Cứu Chuộc Nhân 

Trần, trong đó, ngay ở đoạn mở đầu, ngài đã đề 

cập đến “năm 2000”, nhất là đến việc “chúng ta, 

một cách nào đó, đang ở trong một mùa vọng 

mới, một mùa đợi trông… mùa sửa soạn cho 

chúng ta nghênh đón Đấng đã có, đang có và sẽ 

đến”, một thời điểm đã đƣợc ngài nói rõ hơn tại 

Lebanon ngày 11/5/1997:  

 

 “Tất cả chúng ta đang sống trong 

Mùa Vọng của những ngày lịch sử cuối 

cùng, và tất cả chúng ta đang nỗ lực sửa 

soạn đón Chúa Kitô đến để thiết dựng 

vƣơng quốc của Thiên Chúa mà Ngƣời đã 

loan báo (We are all living in the Advent of 

the last days of history, and all trying to 

prepare for the coming of Christ, to build the 

kingdom of God which he proclaimed)” 

(L‟Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 

14/5/1997, trang 2).  

 

Liên quan đến vấn đề “lần đến cuối cùng 

của Cha”, cũng trong cùng đoạn mạc khải đƣợc 

Đức Thánh Cha trích dẫn trên đây, Chúa Giêsu 

còn tỏ cho Thánh Nữ Faustina nhƣ thế này:  

 

 “Trƣớc khi Cha đến nhƣ một 

Quan Án công minh, thì Cha đến nhƣ Đức 

Vua của Tình Thƣơng. Trƣớc ngày công 

thẳng, dân chúng sẽ đƣợc thấy một dấu hiệu 

trên các tầng trời nhƣ thế này: Tất cả ánh 

sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng 

tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. 

Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện hình bóng 

cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các 

bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu 
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Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu 

soi mặt đất trong một khoảng thời gian. 

Điều này sẽ xẩy ra không lâu trƣớc ngày 

cùng tận” (đoạn 83).  

 

Bí Mật Fatima phần 3: “Một vị giám 

mục mặc áo trắng…” 

 

Chƣa hết, trƣớc khi vị giáo hoàng xuất 

hiện nhƣ “một tia sáng phát ra từ Balan” này 

đƣợc sinh vào trần gian năm 1920, thì 3 năm 

trƣớc đó, tức vào năm 1917, Bí Mật Fatima 

phần thứ ba cũng đã nói đến ngài rồi, qua hình 

ảnh đƣợc diễn tả là “một vị giám mục mặc áo 

trắng… ngã xuống đất, dường như chết trước 

một phát súng nổ (a bishop clothed in white… 

falls to the ground, apparently dead  under a 

burst of gunfire)”.  Đức Hồng Y Angelo 

Sodano, đƣơng kim Quốc Vụ Khanh Tòa 

Thánh, theo ý Đức Thánh Cha, đã chính thức 

tuyên bố một trong những chi tiết liên quan đến 

Bí Mật Fatima phần thứ ba này nhƣ thế vào 

chính ngày 13/5/2000, ngày hai Thiếu Nhi 

Fatima Phanxicô và Giaxinta đƣợc phong Á 

Thánh. Đức Gioan Phaolô thực sự là vị Giám 

Mục Rôma mặc chiếc áo trắng đã bị ám sát hụt 

tại Công Trƣờng Thánh Phêrô ngày 13/5/1981.    

 

Đối với việc thoát chết này nói chung và 

việc Nƣớc Nga trở lại bằng việc giải thể cả lý 

thuyết lẫn chế độ Cộng Sản nói riêng, trong 

cuốn “Vƣợt Qua Ngƣỡng Cửa Hy Vọng”, (ấn 

bản Anh ngữ, xuất bản năm 1994, trang 130, 

131-132), để trả lời cho câu hỏi “Thiên Chúa có 

nhúng tay vào việc sụp đổ của Cộng Sản hay 

không? Was God at Work in the Fall of 

Communism?”, Đức Thánh Cha đã qui hết mọi 

sự về cho Mẹ Fatima nhƣ sau:  

 

 “Chúng ta phải nói sao về 3 trẻ ở 

Fatima, những em nhỏ, ngay trƣớc cuộc 

bùng nổ của Cách Mạng Tháng Mƣời, đột 

nhiên nghe thấy rằng: „Nƣớc Nga sẽ trở lại‟ 

và „Cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng‟…? 

Chúng không thể nào tạo ra những lời tiên 

đoán này. Chúng không biết đầy đủ về lịch 

sử hay địa dƣ, cũng không biết về những 

biến chuyển trong xã hội cũng nhƣ những 

phát triển về ý thức hệ. Thế mà, việc đã xẩy 

ra đúng nhƣ chúng đã nói. Có thể đây cũng 

là lý do tại sao mà một vị Giáo Hoàng từ 

„một xứ sở xa xôi‟ đã đƣợc kêu gọi đến, đó 

có thể là lý do tại sao cần phải có một cuộc 

cố sát xẩy ra tại Công Trƣờng Thánh Phêrô 

ngay vào ngày 13/5/1981, ngày kỷ niệm biến 

cố hiện ra lần thứ nhất ở Fatima – để tất cả 

mọi sự đƣợc trở nên thông suốt và thấu đáo, 

nhờ đó tiếng của Thiên Chúa nói trong lịch 

sử loài ngƣời qua những „dấu chỉ thời đại‟ 

có thể dễ nghe và dễ hiểu hơn”.  

 

Ngƣời ta hay nói đến Bí Mật Fatima Thứ 

Ba. Thế nhƣng, thực ra chỉ có một Bí Mật 

Fatima duy nhất mà thôi, song bí mật này đúng 

nhƣ chị Lucia, ở đầu phần ba (trong bốn phần) 

thuộc cuốn Hồi Ký của mình, đã viết: “Bí mật 

này đƣợc làm nên bởi ba phần riêng biệt” (the 

secret is made up of three distinct parts). Và chị 

đã tiết lộ hai phần đầu trong phần Hồi Ký thứ 

ba: “Giờ đây con sẽ tiết lộ hai trong ba phần này 

ra. Phần thứ nhất là thị kiến hỏa ngục... Phần 

thứ hai liên quan đến việc tôn sùng Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria”. Những gì còn lại 

trong phần thứ ba chƣa đƣợc tiết lộ đây là gì, 

cũng theo nguồn tin trên, đức hồng y quốc vụ 

khanh nói phần bí mật này chứa đựng một “thị 

kiến tiên tri” giống nhƣ những thị kiến trong 

Thánh Kinh. Bởi thế, toàn thể bí mật sẽ đƣợc 

phổ biến sau khi Thánh Bộ Đức Tin hoàn tất 

việc “dẫn giải thích đáng” để làm cho tín hữu 

hiểu rõ hơn.  

 

Trong cuốn “Fatima và Năm 2000” 

(Cao-Bùi 1997), để giải quyết vấn đề thứ ba 

(trong bảy vấn đề) là “Bí Mật Fatima thứ ba hay 

phần thứ ba của Bí Mật Fatima đã đƣợc tiết lộ 

chƣa? Nếu chƣa: tại sao? Nếu rồi: là gì?”, tôi đã 

trích lại những gì tôi viết trong cuốn Hận Thù 

Quyết Thắng” (Cao-Bùi 1996, trang 326) nhƣ 

sau:  

 

 “Nếu quả thật phần thứ ba của 

Bí Mật Fatima đề cập đến „một trận quyết 

chiến‟ thiêng liêng khốc liệt, liên quan đến 

chung phần rỗi các linh hồn và đến riêng số 

phận của Giáo Hội, (mà nƣớc Bồ Đào Nha, 

cho dù ở trong khối Âu Châu đang lâm vào 

thời kỳ phá sản Kitô giáo, nhƣ Bí Mật 
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Fatima kết thúc phần hai tiết lộ, „tín điều về 

đức tin luôn luôn đƣợc bảo trì‟), thì chắc 

chắn vị giáo hoàng có liên hệ đến phần bí 

mật này (theo tôi nghĩ và viết ra trong cuốn 

„Fatima và Năm 2000‟, trang 34, „là chính 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II‟) đƣợc trời 

cao chỉ cho biết phải làm một việc gì đó. 

Biết đâu việc làm có tính cách hoàn vũ, liên 

quan đến lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ, nhƣ tổ chức Ngày Toàn Thể 

Giáo Hội Đền Tạ Trái Tim Mẹ, chính là việc 

vị Giáo Hoàng này làm để thực hiện và đáp 

ứng điều yêu cầu trong phần còn lại của Bí 

Mật Fatima thì sao?”  

 

Nhƣ thế, quả thực đúng nhƣ nhan đề của 

một bài viết để kỷ niệm 20 năm giáo hoàng của 

ngài, đƣợc phổ biến trên Nguyệt San Hiệp Nhất, 

Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange, 

tháng 11/1998, tôi đã cảm nghiệm thấy rằng 

“Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Một Dấu Chỉ 

Thời Đại”. Phải chăng việc ngài cho phép tiết lộ 

phần thứ ba của Bí Mật Fatima, phần bí mật mà 

hai vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan XXIII 

và Đức Phaolô VI không muốn tiết lộ, là những 

gì trong số “những điều sẽ đƣợc thể hiện hoàn 

toàn hơn vào năm 2000”, nhƣ ngài đã có ý định 

từ khi viết Tông Thƣ Ngàn Năm Thứ Ba Đang 

Đến (ban hành ngày 10/11/1994), trong đó, ở 

đoạn 26, Đức Thánh Cha viết nhƣ sau:  

 

 “Năm Thánh Mẫu 1986-1987 

thực sự là một ngƣỡng vọng về cuộc Mừng 

Kỷ Niệm Long Trọng Năm 2000 này, nó 

cũng chất chứa nhiều điều sẽ đƣợc thể hiện 

hoàn toàn hơn vào năm 2000”.  

 

 

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

 

 
 
 
 

 

 
 

Thư giãn.. đọc cười chút chơi ! 

 

 

DẤU PHẨY TRONG TIẾNG VIỆT 

 

1- Toà xử vụ án ngoại tình, phán với người 
chồng: Ở với vợ lớn, không được ở với vợ 
nhỏ. Ông chồng đưa bản án về nhà cho vợ 
lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy: Ở với vợ lớn 
không được, ở với vợ nhỏ.  
 

 
2- Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh 
phúc. / Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng 
hạnh phúc.  

 

 
3- Sơn Tinh đi cầu hôn công chúa Mị Nương. / 
Sơn Tinh đi cầu, hôn công chúa Mị Nương.  

P.Truong 
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LIÊN GIA  ĐÌNH 

NAM CALIFORNIA  

Mừng Xuân Tân Mão 2011 

Thƣ ký Miền Vincentê M. Đinh Tiến Đạt 

  
“Xuân đã đến rồi,  

reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời  

Vui trong bình minh,  

muôn loài chim hát vang mọi nơi …” 

Tuy rằng hôm nay đã là mùng 10 tết 

nhƣng những tiếng nhạc mừng xuân vẫn còn 

vang vẳng bên tai.  Hôm nay đoàn con Mẹ từ 

khắm nơi trong Miền Nam Cali về  Đền Thánh 

Mẹ Dâng Con để mừng xuân.  Mọi ngƣời có vẻ 

nhƣ ai cũng mang tâm trạng mùa xuân nên cƣời 

nói vui vẻ và chúc nhau nhũng lời chúc tốt đẹp 

nhất.  Nào là, “chúc vạn sự nhƣ ý, làm ăn phát 

đạt, tiền „dzô‟ nhƣ nƣớc, tiền ra nhỏ dọt …”  

Nhiều chị thì nhí nhảnh 

nên chúc nhau “sang năm 

mới đẹp ra…” Một số anh 

chị thì chúc khác thƣờng 

một chúc, “chúc yêu 

Chúa hơn, yêu Mẹ hơn, 

sống tận hiến hơn… v.v.” 

Cũng nhƣ thƣờng 

lệ, các con Mẹ tề tụ tại 

Đền Thánh và khởi đầu 

ngày mừng xuân với giờ 

Chầu Thánh Thể .  Giờ 

chầu do Anh Bùi Xuân 

Lộc hƣớng dẫn rất 

nghiêm trang và sốt sắng.  

Tuy còn sớm nhƣng số ngƣời tham dự cũng rất 

đông đảo, phải hơn nửa nhà thờ. 

Sau giờ chầu là giờ giải lao.  Một số anh 

chị có trách nhiệm thì cũng tận dụng thời gian 

này để lo những việc còn sót lại.  Một số tận 

dụng dịp này để “xƣng tội”.  Cũng có ít ngƣời 

ngồi lại trong đền thánh trong thinh lặng để tiếp 

tục tâm sự với Chúa, với Mẹ. 

Sau 30 phút giải lao là Thánh Lễ Mừng 

Xuân do Linh Mục Chủ Tế Nguyễn Hải Dƣơng 

và hai Linh Mục Đồng Tế dâng Thánh Lễ.  

Thánh Lễ rất long trọng và trang nghiêm với số 

ngƣời tham dự rất đông đảo đến “chật nhà thờ.”  

Với giọng ca tuyệt vời của ca đoàn khiến Thánh 

Lễ thêm phần sốt sắng. 

Trong bài giảng, Cha Chủ Tế nói đến 

ngày Valentine hay còn gọi là Lễ Tình Nhân.  

Cha cũng nói đến ý nghĩa của ngày lễ và cách 

mừng lễ khác nhau tuỳ theo mỗi điạ phƣơng.  
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Nơi thì tặng bông (nhiều loại khác nhau tuỳ theo 

điạ phƣơng), nơi thì tặng sôcôla (chocolate), nơi 

thì tặng “chìa khoá” nhƣ ở Âu Châu.  Còn 

chúng ta, chúng ta tặng gì cho nhau để nói nên 

tình yêu của mình?  Cha Chủ Tế cũng kể vài câu 

chuyện dí dỏm về tình yêu và ngày valentine 

khiến cả nhà thờ cƣời “không thấy tổ quốc đâu”.  

Cha kết bài giảng với những lời khuyên nhủ và 

nhắc nhở tới những cặp tình nhân và cặp vợ 

chồng là hãy “cầu nguyện.”  Vì, chỉ có cầu 

nguyện để Chúa và Mẹ có thể giúp chúng ta 

sống và giữ tình yêu của mình đƣợc chung thuỷ, 

trọn vẹn, và bền vững. 

Sau Thánh Lễ cả trăm anh chị em tề tụ 

tại hội trƣờng để chuẩn bị “đánh chén.”  Nhƣng 

trƣớc khi đƣợc đánh chén, Anh Phó Miền 

Không Xuân Bính mời Cha Dƣơng chia sẻ thêm 

nữa.  Úi trời! tƣởng đƣợc đánh chén rồi, ai dè lại 

“đƣợc” nghe giảng tiếp.  Cũng may hôm nay 

chắc Cha Dƣơng cũng đói bụng và chắc cha 

cũng đọc đƣợc cái đói đó trên khuôn mặt nhiều 

ngƣời nên cha “tha cho” không giảng dài mà chỉ 

chia sẻ đôi ba phút về “trung tín”.  Chúng con 

biết cha giảng hay rồi và cũng muốn nghe cha 

giảng nhiều thêm nữa... nhƣng chúng con cũng 

đói bụng rồi…. 

Một số anh chị thì bận 

rộn “dợt lại” những tiết mục 

của mình để cống hiến tới khán 

giả đang chờ đợi trong hội 

trƣờng.  Một số chị thì giữ vai 

trò “nội trợ” của mình nên lăng 

xăng vào bểp để giúp chuẩn bị 

những món ăn thuần túy của 

ngày tết hầu chiêu đãi mọi 

ngƣời: nào là bánh chƣng, bánh 

tét, giò, chả, xôi, gỏi, cam, táo, 

ổi v.v. (xin xem hình). 

Trƣớc khi ăn, Anh Phó 

Miền (kiêm MC) mời mọi 

ngƣời ngồi xuống để chuẩn bị chúc tết đến quý 

cha, và quý tham dự viên.  Anh Trƣởng Miền, 

Cao Tấn Tĩnh, đại diện các vùng chúc tuổi, và 

cảm ơn đến Anh giám đốc, và quý Anh tại Đền 

Thánh. (xin xem hình). Để tiễn Anh giám đốc 

lên đƣờng chuyển sang nhiệm sở mới, Anh 

Trƣởng Miền cũng nói đến những thành tích của 

cha để cám ơn cha đã làm rất nhiều việc cho 

cộng đoàn dân Chúa tại vùng Corona nói chung 

và cho GĐTHĐC tại Miền Nam Cali nói riêng.  

Anh Trƣởng Miền đại diện cho tất cả anh chị 

em “chúc anh luôn sống Cái Tôi của anh trên 

bàn thờ và trong Tòa Giải Tội để anh thực sự là 

một Chúa Kitô Khác - Alter Christus nơi cả đời 

sống tu đức và mục vụ của anh”, đặc biệt trong 

nhiệm vụ mới của anh. Sau đó là Chị Trinh, Thủ 

Quĩ Miền, đại diện Miền tặng “quà đầu năm” 

của cả  5 Vùng (Los Angeles, Orange, 

Sacramento, San Bernadino & San Jose) cho 

quý cha: Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, Chi 

Dòng và Nhà Mẹ Việt Nam.  Thấy tay Anh 

Giám Đốc Dƣơng cầm quà hơi rung rung, xem 

bộ quà cũng “nặng ký” đấy. 

 

Anh Trƣởng Miền cũng đại diện để chúc 

tết đến tất cả quý anh chị. Anh không chúc 

“đƣợc mọi sự nhƣ ý” là những gì không bao giờ 

có thể xẩy ra trên đời này, và nếu có thì rất nguy 

hiểm vì có những điều con ngƣời muốn phản lại 

ý Chúa và vì thế gây tai họa cho phần rỗi của 
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mình, nhƣng anh chúc mọi ngƣời luôn có mãi 

mùa xuân trong cuộc đời. Hay nói cách khác 

anh khuyên là làm sao để chúng ta bắt thời gian 

phải dừng lại, không đƣợc qua đi nhƣ năm 2010 

chẳng hạn, và biến thời gian thành vĩnh cửu, 

thành mùa xuân muôn thuở.  Chỉ có một cách, 

đó là “sống tận hiến”, hoàn toàn phó thác mọi 

sự cho Chúa, liên lỉ tuân theo Thánh Ý Chúa: 

“Thế  gian cùng với những quyến rũ của nó 

đang qua đi. Nhƣng ai làm theo ý Thiên Chúa sẽ 

muôn đời tồn tại” (1Jn 2:17). Mọi ngƣời đồng ý 

và tiếp nhận lời chúc với những chàng pháo tay 

dòn vang. 

Sau lời chúc của Anh Trƣởng Miền là 

lời đáp lễ và chúc tết của Cha Giám Đốc.  Sau 

lời chúc là cha lì xì cho tất cả mọi ngƣời, “ai 

nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết.”  Keo 

này coi bộ cha tốn hết tiền “allowance” của 

tháng này rồi. 

Sau khi chúc tết là tiệc mừng và văn 

nghệ bỏ túi do các vùng, và quý anh chị “ca sĩ 

nhà” trình diễn, đặc biệt là mục Sớ Táo Quân 

bất ngờ của Vùng Los Angeles.  

 

XIN THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA 

 MÙA XUÂN VĨNH CỬU CHÚC LÀNH 

 CHO TẤT CẢ QUÍ ANH CHỊ 

 

 
Ban P.V. Miền và Các Trƣởng Vùng Nam Cali 

 
Gia Đình San Bernadino, CA 

 
Gia Đinh Los Angeles, CA 

 
Gia Đình Quận Cam, CA 
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GIA ĐÌNH LOS ANGELES, CA 

XUÂN  VỀ  MÁI  ẤM 

   Quí anh chị thân mến: Mừng Xuân, 

đón tết là phong tục cổ truyên của ngƣời dân 

Việt chúng ta . Hồi tƣởng lại ngày con bé, khi  ở 

quê hƣơng thƣơng mến, mỗi khi Xuân về, Tết 

đến, em không thể nào diễn tả hết đƣợc niềm 

cảm súc của mình trong những ngày đầu Xuân. 

Trƣớc Tết, mọi ngƣời ai nấy đều thu xếp công 

việc, dọn nhà dọn cửa để đón mừng năm mới.  

Những ai đi làm ở miền xa cũng tuần tự 

trở về đoàn tụ với gia đình trong ba ngày Tết : 

Dù ai buôn đâu, bán đâu, 

Xuân về, Tết đến bảo nhau kéo về. 

Dù ai buôn bán trăm bề, 

Xuân sang, tết đến cũng về đoàn viên. 

   Còn gì vui, còn gì đầm ấm, còn gì 

hạnh phúc bằng cả gia đình ngồi quây quần 

xung quanh nồi bánh chƣng xanh đang bập bùng 

ánh lửa trong đêm 30 để chờ đón giao thừa. 

Những mẩu chuyện vui buồn cùng những niềm 

thƣơng mến, nhớ nhung ai nấy đều đem ra kể 

cho nhau nghe. Đi đùng vài tiếng pháo báo hiệu 

giờ phút linh thiêng đã đến. Tiếp theo là muôn 

ngàn tiếng pháo rền vang nhƣ đang xua đuổi 

năm cũ để đón mừng năm mới.Vui nhất là buổi 

sáng mồng một, con cái xúng xính trong bộ 

quần áo mới, quây quần chúc tuổi ông bà, cha 

mẹ rồi đƣa tay đón nhận lì sì. 

 

   Những kỷ niệm êm đềm, thơ đẹp ấy 

giờ đây đã chìm sâu vào dĩ vãng. Chúng ta ai 

nấy đều mang thân phận của kẻ xa nhà. Mỗi dịp 

Xuân về, các anh các chị cũng nhƣ em ắt hẳn 

khó mà quên đƣợc quê hƣơng thân yêu, nơi 

chôn nhau, cắt rốn cũng nhƣ bao nhiêu kỷ niệm 

của mình trong thời ấu thơ, phải không, thƣa các 

anh, các chị ? 

Bao năm xa cách đợi mong 

Tình quê vẫn thắm, vẫn nồng nhƣ xƣa 

Nhớ thƣơng kể mấy cho vừa 

Mùa Xuân ly tán, vẫn chƣa nhạt nhòa 

Bỏ quê hƣơng đấy, đi xa 

Mỗi lần Xuân đến, thiết tha nhớ nhiều 

Quê hƣơng tôi thật đáng yêu 

      Ra đi, để lại bao nhiêu là tình 

   Vâng! Thật vậy, buồn lắm các anh các 

chị ạ! Cũng may trên chốn tạm dung này, chúng 

mình còn có một mái ấm, đó là Gia Đình Tận 

Hiến Đồng Công, để rồi hôm nay gia đình vùng 

Los chúng em bảo nhau kéo về Mái Ấm là đền 

Mẹ tại Corona để cùng với các anh chị miền 

Nam Cali. chào đón mùa Xuân mới. Chúng em 

cùng với anh Công, một thành viên, tuy đang 

tìm hiểu, trƣớc khi chính thức bƣớc vào Mái 

Ấm, nhƣng anh rất nhiệt tình và năng nổ, sẵn 

sáng giúp đỡ mọi công tác của Mái Ấm, mỗi khi 

cần đến. Ngòai ra còn có chị Huệ là thơ ký của 

vùng cùng đi chung với chúng em. Trên đƣờg 

về nhà Mẹ, chúng em không quên dâng lên Mẹ 
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tràng Mân côi , rồi cùng ngắm mây, nhìn gió, 

thả hồn theo dẫy đồi xanh đầy cỏ non mƣợt mà. 

Chả mấy chốc mà đã đến điểm hẹn. Chúng em 

bƣớc vào sân đền. Hình ảnh đầu tiên đập vào 

mắt chúng em, đó là một anh linh mục Đồng 

Công đang cặm cụi  quét sân đền. Nhìn qua cử 

chỉ ấy, em cảm nghiệm đƣợc sự hy sinh, nhẫn 

nại và đức độ của một ngƣời trọn đời hiến thân 

cho Chúa. Bƣớc vào trong, một số anh chị đang 

chầu Mình Thánh. Chúng em bái gối thờ lạy rồi 

cùng qùy chầu Thánh Thể. Giờ chầu trôi qua, 

chúng em ra sân rồi xuống hội trƣờng gặp gỡ 

bạn bè. Sau bao ngày xa vắng, gặp nhau, tay bắt, 

mặt mừng, ai nấy đều thay đổi sắc thái. Chẳng 

thấy anh chị nào trẻ ra, mà ai nấy đều già đi theo 

thời gian năm tháng. Thấy vậy em cảm thấy 

kiếp ngƣờì sao mà mỏng manh, mau qua, chóng 

hết. Một nỗi buồn nhè nhẹ thâm nhập vào hồn. 

Hình nhƣ các anh, các chị kia cũng đồng cảm 

nhận, nên đang cƣờì cƣờì, nói nói bỗng dƣng 

khựng lại. Giờ lễ sắp bắt đầu, ai nấy tuần tự kéo 

nhau vào đền để tham dự thánh lễ. Hôm nay anh 

Dƣơng, trƣởng đền làm chủ tế. Đoàn đồng tế, có 

anh Lm. Thiệp và một anh nữa mà em không 

biết tên. Đầu lễ, Anh Lm Giám Đóc Đền Thánh 

giới thiệu với cộng đoàn về sƣ hiện diên của anh 

chị em trong Gia Đình Tận hiến Đồng Công về 

đây dâng lễ tạ ơn và mừng năm mới. Chúng em, 

ai nấy chuẩn bị tâm hồn, cầm lòng cầm trí dâng 

lễ và sốt sắng rƣớc Chúa Giêsu Thánh Thể ngự 

vào lòng. Lễ tất, chúng em tuần tự xuống hội 

trƣờng để cùng nhau sinh hoạt và đón Tết, mừng 

Xuân. Hội trƣờng hôm nay thật là hoành tráng, 

ba dãy bàn ghế, trải sẵn vải điều đỏ chót, đã 

đƣợc kê sẵn từ hồi nào. Nghe đâu cả anh lẫn chị 

trƣởng miền đã phải tất tƣởi nhọc nhằn từ trên  

Los  xuống tận nơi này, từ chiều hôm qua để mà 

khuân, vác, kê, xếp để rồi hôm nay chúng em 

chỉ việc ngồi vào để mà thƣởng ngoạn. Thật là 

tội nghiệp ! Thế mới đúng là cấp lãnh đạo 

gƣơng mẫu, chứ đâu có đứng mà chỉ tay năm 

ngón, hách dịch nhƣ các ông tƣớng hồi xƣa, 

phải không, thƣa các anh, các chị? Thật đúng 

vớì khẩu hiệu „‟Không hƣởng thụ, nhƣng phục 

vụ‟‟. Giá mà mọi ngƣời đều ý thức đƣợc điều 

này thì có phải „Ngon‟ không phải không, thƣa 

các anh, các chị? 

Khi mọi việc đã ổn định, anh phó miền 

chững chạc cầm micro tuyên bố buổi mừng 

Xuân bắt đầu. Một tràng pháo tay rền vang rƣớc 

anh Dƣơng, trƣởng đền từ dƣới đi lên. Vẫn mái 

tóc láng coóng, cùng với nụ cƣờì cởi mở, kèm 

theo vài cái liếm môi, anh chững chạc đi lên. 

Anh phó miền ngỏ vài lời chào đón gửi đến anh 

Dƣơng cũng nhƣ toàn thể anh chị em. Sau đó 

anh Dƣơng ngỏ ít lời huấn đức nhân buổi đoàn 

con cái Mẹ về Mái Ấm đón tết, mừng Xuân. Vì 

ngày mai là ngày Valentine nên bài giảng trong 

thánh lễ cũng nhƣ trong bài huấn đức, anh nhấn 

mạnh về mối tƣơng quan giữa vợ chồng. Qua 

những lời dẫn dụ đầy thân tình của ngƣời anh 

linh mục khả ái, chúng em ghi nhận mẩu chuyện 

„‟Té giếng‟‟ mà anh nhắc nhở trong bài giảng, 

cốt nhắc nhở mọì ngƣờì nêu cao lòng trung tín 

trong bậc hôn nhân. Sau đó là lời chúc Xuân của 

các anh trƣởng vùng gửi đến anh trƣởng đền. Để 

thêm mùi vị trong ngày đón Tết, mừng Xuân, 

chị trƣởng vùng Los đọc bài thơ chúc Xuân của 

tác giả Dzuy Cali. gửi đến anh trƣởng đền và 

các anh, các chị: 
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XUÂN  VỀ  MÁI  ẤM 

 
Đong đƣa trƣớc gió, nụ mai vàng 

Đàn chim ríu rít hót rộn vang 

Lá hoa đua nở, tƣơi màu nắng 

Đào hồng khoe sắc, đón Xuân sang 

 

Mừng Xuân, con Mẹ kéo về đây 

Mang theo biết mấy nỗI vơi đầy 

Bên nhau vui vẻ, ta cầu chúc 

Niềm thƣơng, nỗi nhớ hãy tỏ bày 

 

Xuân về, kính chúc cụ trƣởng đền 

Phát tài, nhiều lộc, lại lắm hên 

Dù cho có gặp nhiều thay đổi 

Cũng vẫn vững tâm, vẫn đỗ bền 

 

Xuân về thành tâm chúc các cha 

Thƣơng ngƣờì, yêu Chúa thật đậm đà 

Hồn an, xác mạnh, luôn bền đỗ 

Và lòng mến Mẹ cũng thiết tha 

 

Xuân sang, cầu chúc anh trƣởng miền 

Thƣơng ngƣời, yêu vợ cũng nhƣ điên 

Xin trời ban xuống nhiều phúc lộc 

Chúc chị luôn luôn mãi dịu hiền 

 

Xuân mới đã về, chúc các anh 

Một mùa Xuân đẹp, thật an lành 

Khỏe, vui, thánh thiện, nuông chiều vợ 

Xác hồn luôn mãi hứng trời xanh 

 

Chúc cho các chị mùa Xuân này 

Tình Xuân chan chứa, má đỏ hây 

Để rồi mến Mẹ, yêu chồng nữa 

Nhớ sao giữ đƣợc tấm thân gầy 

 

Xuân đã về rồi, xin chúc nhau 

Khỏe, vui, phúc lộc, ít tủi sầu 

Mãi luôn gắn bó trong tình Mẹ 

Để rồi gặp gỡ lại Xuân Sau 

Sau bài thơ chúc Xuân là một bản hợp ca 

Xuân về do các anh các chị đại diện miền và 

vùng trình diễn. Thấy đã đến trƣa, mọi ngƣời 

đói bụng, nên anh Dƣơng làm phép của ăn rồi 

chúng em quây quần vừa ăn vừa coi các anh các 

chị vùng Los trình diễn sớ táo quân cũng nhƣ 

thƣởng thức một vài bài ca có ý nghĩa về Xuân. 

Buổì văn nghệ tuy sơ sài nhƣng đã khơi 

dậy bao nhiêu niềm thƣơng nỗi nhớ của những 

kẻ xa nhà, nhất là xiết chặt tình đệ huynh của 

anh chị em sống chung trong cùng một mái ấm. 

Tiệc tàn, ai nấy bịn rịn chia tay trong niềm ƣớc 

mong cùng nhau gặp lại trong mùa Xuân tới.                                  

Thƣ ký tƣờng trình 

* * * * * * * * 

GIA ĐÌNH SPRINGFIELD,  MO 

Nhƣ  thƣờng lệ hàng tháng, GĐTHĐC 

vùng Springfield, MO chúng em cầu nguyện và 

sinh hoạt tại gia đình AC. Giuse Trần Ngọc Hồ 

& Nguyễn thị Nhịn vào lúc 5 giờ chiều  ngày 20 

/ 2 / 2011. Tổng số tham dự  13/17, vì lý do đặc 

biệt 3 chị và 1 anh vắng mặt xa nhà , không thể 

về tham dự đƣợc. Nhƣng bù lại vùng chúng  em 

rất hân hạnh  và vui mừng đƣợc đón tiếp Anh 

Đặc Trách GĐTHĐC Hải Ngoại  : Lm. Tôma 

Aquinô Nguyễn Huy Châu, CMC, lần đầu tiên 

đến thăm viếng và chủ  tọa hƣớng dẫn buổi sinh 

hoạt của chúng em. 

Trong tâm tình hân hoan vui mừng, anh 

Trƣởng vùng đã thay mặt chúng em ngỏ lời 

chào mừng  và bày tỏ lòng  yêu mến và trọng 

kính tựa nhƣ những đoá hoa lòng kính dâng 

chào đón Cha Đặc Trách. Đáp lời, Cha Đặc 
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Trách cám ơn sự đón tiếp của chúng em  và ngài 

rất vui mừng hôm nay đƣợc đến thăm gặp chúng 

em  và cùng với chúng em tham dự buổi họp 

mặt sinh hoạt hàng tháng.  

Dƣới sự chủ tọa của Cha Đặc Trách , 

chúng em bắt đầu buổi sinh hoạt và cầu nguyện  

với những ý nguyện  sau đây:  

1-Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha 

Benedicto 16 trong tháng 2 nàỵ 

2-Cầu cho mọi Kitô hữu trên khắp hoàn 

cầu , đặc biệt ở VN và ở Hoa Kỳ , luôn luôn 

đƣợc bằng an , khỏi mọi sự bách hại  dƣới mọi 

hình thức, đƣợc hƣởng tự do Tôn giáo và tự do 

nhân quyền. 

3-Cầu cho toàn thể AC/GĐTHĐC ở VN 

cũng nhƣ Hải ngoại, cách riêng cho anh chị em 

vùng Springfield chúng ta, đƣợc sống đạo đức 

thánh thiện, xứng đáng  là những 

ngƣời con yêu đã tận hiến cho Trái 

Tim Mẹ, và gia đinh đƣợc hoà thuận  

yêu  thƣơng nhau, đƣợc bình an và 

hạnh phúc. 

4-Cầu nguyện cho các linh hồn 

nơi luyện hình, cách riêng linh hồn 

Giuse mới qua đời  Và đặc biệt cầu 

nguyện  theo ý một ngƣời đang bị bệnh 

nặng đƣợc ơn chết lành.  

Và phần cầu  nguyện đƣợc bắt 

đầu  bằng bài hát “Kính Đức Chúa 

Thánh Thần”- Kinh Tin, Cậy, Mến- Kinh Ăn 

Năn Tội. Sau đó, chúng em sốt sắng dâng lên 

Chúa, Mẹ  năm chục kinh Mân Côi Mùa Mừng. 

Tiếp theo là phần Học Hỏi “LỜI 

CHÚA” , trƣớc khi anh Trần Ngọc Hồ, chủ nhà 

đọc bài Phúc Âm theo Thánh Mathêu  đoạn 5, 

câu 38 – 48 , Chúa dạy: HÃY YÊU THƢƠNG 

vàTHA THƢ- ĐỪNGTRẢ THÙ – HÃY YÊU 

THƢƠNG CẢ KẺ  THÙ, chúng em cùng  cất 

tiếng hát bài “ Lắng Nghe Lời Chúa” để xin ơn 

soi sáng  lắng nghe  hiểu biết Lời Chúa .  

Dựa theo bài Phúc Âm Thánh Mathêu 

vừa đọc, Cha ĐặcTrách  đã huấn đức và chia sẻ 

rất phong phú và sâu sắc về Luật Yêu thƣơng và 

Tha thứ. Ngài còn hƣớng dẫn cho chúng em 

hiểu biết thấu đáo thế nào là Luật tích cực, thế 

nào là Luật tiêu cực. Và với bức họa nổi tiếng 

của nhà họa sĩ trứ danh  Leonardo Da Vinci: 

“BỮA TIỆC LY” ( The Last Supper ) đƣợc  

trƣng  bày ngay trƣớc mặt chúng em, ngài  đã 

khéo léo minh họa cho chúng em  hiểu  biết hơn  

Lòng Yêu Thƣơng  Tha Thứ vô bờ bến  của 

Chúa qua nét mặt rất nhân từ bình thản  của  

Chúa, trong  khi  nét mặt cũng nhƣ cử chỉ của 

các môn đệ  lộ vẻ lo lắng , xôn xao, mất bình 

tĩnh . 

 

Sau  khi nghe Cha Đặc Trách  chia sẻ 

Lời Chúa và huấn đức, tất cả chúng em  đã nhiệt 

tâm tham gia học hỏi Lời Chúa: có những chị  

nêu lên những thắc mắc  về  Lời Chúa dạy để 

Cha Đặc Trách giải thích, có những  anh  đặt  ra 

những câu hỏi  về Luật Yêu Thƣơng Tha Thứ  

để Cha Đặc Trách giải  đáp. Lại có những anh 

chị  nêu  ý kiến  để đƣợc Cha  Đặc Trách hƣớng 

dẫn. Để phù hợp với đề tài học hỏi  Lời Chúa 

hôm nay, chúng em cùng nhau  cất lời hát: 

“Kinh Hoà Bình” của Thánh Phanxicô Khó 

Khăn  mà Lm  Kim Long  phổ nhạc để xin Chúa 

ban ơn giúp sức chúng em  luôn biết yêu thƣơng 

tha thứ  và xây dựng hoà bình với  mọi ngƣời .  

Qua phần sinh hoạt nội bộ  vùng chúng 

em, để kết thúc buổi sinh hoạt, tất cả chúng em  

quỳ nghiêm trang lắng đọng tâm hồn sốt sắng 
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tận hiến lại cho Trái Tim Mẹ qua việc đọc 

“Kinh Tận Hiến” và hát bài  “Dâng Hiến Mẹ” 

và đọc kinh “Ngƣợi Khen” để cùng  với  Mẹ , 

nhờ Mẹ  mà cảm tạ Chúa  vì những ơn lành hồn  

xác  Chúa đã ban cũng nhƣ Chúa dã ban cho 

chúng em buổi sinh hoạt rất hữu ích  và tốt đẹp 

dƣới sự chủ toạ và hƣớng dẫn  của Cha Đặc 

Trách.  

Trƣớc khi  chia tay hẹn tái ngộ vào tháng 

sau, AC Trần Ngọc Hồ, chủ nhà, đã ngỏ lời  đặc  

biệt cám ơn  Cha Đặc Trách và chúng em đã đến 

thăm viếng  và sinh hoạt tại gia đình Anh Chị . 

Và Anh Chị đã trinh trọng  kính mời Cha Đặc 

Trách  và Cha Phó Nhà Thờ ChínhTòa  Philipp 

Lâm Bá Trọng, CMC  lƣu lại cùng  chúng em  

dùng bữa ăn chiều  thịnh soạn  do gia đình anh 

chị  khoản đãi . 

GĐ Springfield, MO 

                   

* * * * * * * * 

GIA ĐÌNH LINCOLN, NE 

Điều mong ƣớc đã lâu của một số Anh  

Chi thuộc Giáo Xứ  Khiết Tâm Mẹ  tại 

Lincoln,Nebraska  là qui  tụ những  ngƣời  cùng 

hoàn cảnh, đã  Tận Hiến hay  ao ƣớc  đƣợc  Tận 

Hiến cho  Mẹ ,thành  Hội Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công  nhƣ  tại  quê nhà . 

Đƣợc  sự khuyến khích  của Cha  

Gioakim Ngô Hoàng Khôi , Chánh  Xứ  Khiết 

Tâm Mẹ , và  của các  anh chị nhiệt thành với 

công việc Tông Đồ , Anh Chị Đaminh Maria 

Nguyễn Văn Hào  và Maria Trần Thị Mận  đã 

liên lạc với  Tỉnh Dòng  Đồng Công  tại 

Missouri, USA , rồi mời gọi những  anh chị 

từng  là  cựu  học  sinh , cựu  tu  sĩ, cựu  Hội 

viên  hội  Tận Hiến v.v… của Dòng Đồng Công  

và  những  ngƣời muốn tìm hiểu về  Hội Tận 

Hiến,  đến với nhau  qua mục đích nói trên . 

Sau nhiều lần gặp gỡ và chuẩn bị, Tháng 

10/2010, phiên họp đầu tiên của những ngƣời 

muốn làm  con dấu  yêu  của  Mẹ Đồng  Công  

đƣợc  tổ chức  dƣới sự chủ tọa của Cha Xứ  

Khôi  tại phòng họp của  Giáo Xứ.Trong phiên 

họp này, Cha Xứ  ban huấn thị: “Đây là một 

việc hoàn toàn tự nguyện, các anh chị muốn 

giúp nhau nên Thánh theo tinh thần của Dòng 

Đồng Công thì hãy đến với nhau, chứ đừng vì 

nể nhau, vì ngƣời  này ngƣời  kia bảo vào cho  

thành hội đoàn thì đừng vào làm gì, các anh chị 

hãy tự tổ chức thành Gia Đình Đồng Công nhƣ  

mong muốn, Cha sẵn sàng yểm trợ”. 

Tháng 11/2010, Anh Hào  cùng  với Cha  

Xứ  coi lại danh sách những  anh chị muốn gia 

nhập,có 05 ngƣời  đã  Tận Hiến tại VN, 05 đôi 

anh  chị  là  bạn  đời  của nhau,  2 chị là mẹ và 

con cùng gia nhập, tuổi  đời của các anh chị  nói  

chung là từ trên 30 cho tới trên 70. Những  Anh  

Chị có tên sau đây đƣợc bầu  vào  Ban Phục Vụ  

Xứ : 

 

Trƣởng: A. Đaminh NGUYỄN VĂN  HÀO 

Phó  kiêm Thủ Quỹ: C. Monica VÕ THỊ XA 

Thƣ  ký: A. Giuse NGUYỄN  ĐỨC  HUY 

 Các  Anh Chị  nhất  trí  chọn  Lễ  Đức  

Mẹ Lên Trời (15 tháng 8) là  Lễ Bổn Mạng. Cha  

Xứ  qui  định ngày  giờ  họp  mặt hàng tháng  là 

sau Thánh Lễ chiều  Thứ Bảy  của tuần  lễ thứ 2 

trong tháng, tại Phòng Họp của Hội Đồng Giáo 

Xứ. Cha Xứ cho biết  sẽ  gửi  danh  sách của  

các  Anh Chị  về  Tỉnh Dòng  cho  Cha  Châu, là  

Linh Mục đặc trách về GĐTHĐC . 

Trƣớc  khi  kết  thúc buổi họp, Cha Xứ  

Khôi  cùng  tất cả các anh chị  vui  vẻ  thƣởng  

thức  chiếc  bánh  cake  do  Chị  Hào  khoản  đãi  

để  mừng  Ngày  Thành  Lập  Gia  Đình  Tận  

Hiến  Đồng  Công  Lincoln, NE . 

Trong phiên họp Tháng 12/2010, sau khi 

đọc kinh cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ Lời 
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Chúa, Anh Thƣ Ký đọc bài đầu tiên: “Tâm tình 

Trao  Gởi” của Cha  Châu phụ  trách  Gia đình  

Tận Hiến Đồng Công  tại Tỉnh Dòng trong Bản 

Tin Thánh Gia Tháng 1/2011 : 

 Các  anh chị  đều đồng  ý rằng việc gọi 

nhau là Anh hay  Chị nói lên đƣợc sự gần gũi, 

thân  mật của riêng những thành viên trong  

GĐTHĐC, và  theo  anh Bạch, một  điểm đặc 

biệt nữa của GĐTHĐC là, anh chị nào đã tận 

hiến  rồi, thì  Tên Thánh  của  mình luôn đƣợc  

kèm theo tên với tên Mẹ Maria . 

Cha  Xứ  nhắc  nhở  Anh Trƣởng  liên 

lạc với Cha Châu để xin  bản tin Thánh Gia 

hàng tháng, và khuyên các anh chị nên sửa soạn, 

chuẩn bị dự  Khóa Tĩnh Huấn vào  Tháng 

6/2011 tại  Tỉnh Dòng  ngay từ bây giờ . 

Các  anh  chị cùng với  Cha  Xứ  đọc  

Kinh  Tận Hiến, Kinh Thánh Giuse bảo trợ 

những việc khó khăn và những Kinh cần thiết 

khác rồi vui  vẻ chia tay nhau. 

 

Phiên họp  Tháng 01/ 2011 đƣợc tổ chức 

sau Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 08-01, tiếp theo 

phần Kinh nguyện và Chia  sẻ Lời Chúa, là phần  

Sinh hoạt Gia  Đình  Xứ. Anh Trƣởng Hào  

chúc  mừng Cha Xứ và các anh chị nhân đầu 

năm mới, mọi ngƣời vỗ tay vui vẻ, anh Trƣởng  

báo cáo là đã liên lạc với Cha Châu và Tháng 2  

thì sẽ có Bản Tin Thánh Gia cho tất cả các Anh 

Chị. 

Anh Hào cũng  đề nghị  bàn  đến   việc  

đóng  nguyệt  liễm hoặc  niên liễm  để Hội  có 

phƣơng  tiện  chi  dùng  những  khi cần thiết  

nhƣ  phúng  điếu, thăm  hỏi  bệnh  nhân … 

Anh  Bạch  phát biểu : chƣa  cần phải  

bàn tới  việc  quyên  góp  vội, mọi  việc  sẽ  đến 

đúng  lúc  khi cần . 

Cha Xứ mở Thủ Bản Gia đình Tận Hiến 

Đồng Công và đọc những điều khoản cần biết  

cho mọi ngƣời cùng nghe : 

Phần I: XI . Quyền lợi 

Điều 31: Khi yếu bệnh,nhất là khi nguy 

tử, đƣợc anh chị em Gia đình Xứ thăm viếng ủi 

an. Khi qua đời, đƣợc toàn thể anh chi em 

GĐTHĐC khắp nơi hiệp lời cầu nguyện . 

Phần II: Chƣơng 3: QUỸ SINH HOẠT 

18. Khi nhu  cầu sinh hoạt hay  làm việc  

bác ái trong phạm vi Xứ hay Miền đòi hỏi, có 

thể lập quỹ sinh hoạt  bằng  cách quyên túi kín 

mỗi  tháng một, hai  lần, hoặc do các  vị  hảo  

tâm  dâng cúng không  điều kiện .  

Nhƣ vậy, không có việc đóng nguyệt 

liễm hay niên niễm, vì là một hội đoàn mới 

trong  giáo xứ, nên Cha xứ  yểm trợ  $200.00 

làm quỹ sinh hoạt.  Chị  phó XA  đã nhận số 

tiền này. 

Các anh chị bàn thảo về những  điều Cha 

Xứ  vừa đọc và quyết định, mỗi buổi họp mặt  

hàng tháng, sẽ đọc một đoạn Thủ Bản để học 

hỏi . 

Các anh chị cũng bàn về việc đi dự  

Khoá  Tĩnh  Huấn tại  Nhà Tỉnh Dòng, 

Carthage, Missouri  vào  Tháng  6 tới, nhƣng  

chƣa  đi dến quyết  định nào  cả  vì  còn nhiều  

điều phải làm trƣớc, nhƣ  xin nghỉ vacation  tại 

các  hãng  xƣởng  nơi  các anh chị làm việc, sắp 

xếp  công  việc  gia  đình v.v… 

Cha  Xứ  báo  tin: Thầy Marcô Maria 

TRẦN KHẮC KÍNH, tu sĩ của  Dòng  Đồng  

Công  vừa mới  qua  đời  tại  Nhà Dòng ở Việt  

Nam ngày  05 tháng 01 năm 2011, thọ 82 tuổi, 

các  anh chị  hiệp ý cầu nguyện  cho  Ngài  sớm  

đƣợc  hƣởng  Nhan Thánh Chúa . 
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Buổi  họp chấm dứt  sau khi  mọi  ngƣời  

đọc  Kinh  Tận Hiến  và những  nghi thức khác  

theo đúng  qui định.   

Mừng Tết Nguyên Đán  Tân Mão, Anh 

Trƣởng  Hào  hƣớng  dẫn các anh chị đến chúc 

Tết  Cha  Xứ  từ chiều Thứ Bảy 29/01/2011, 

mọi ngƣời  chia sẻ niềm vui  trong  phút giây 

gặp gỡ, nói với nhau những lời chúc tụng chân 

tình, dí dỏm, nhận bao lì xì của Cha Khôi mà 

còn nhận thay cho cả những  anh chị vắng mặt, 

thật đúng là “ Anh em xum họp một nhà, bao là 

tốt đẹp bao là mừng vui” trong tinh thần Mẹ 

Đồng Công. Và còn mừng vui hơn nữa, khi tất 

cả các anh chị đều đã nhận đƣợc  Bản Tin 

Thánh Gia Tháng 2 và Tháng 3/2011. 

 Ngày 12/02/2011, các anh chị  nhận  

Đơn Xin Gia Nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng 

Công của Cha Châu gửi  cho qua Anh Trƣởng 

Hào. 

Ý chỉ chung cho buổi họp là cầu bình an 

cho mọi ngƣời, cầu nguyện cho linh hồn ông bà, 

cha mẹ và những ngƣời thân. Ý chỉ riêng là cầu  

nguyện cho  cụ bà Maria, mẹ của anh chị 

Quang-Châu qua đời đã đƣợc 100 ngày . 

Sau khi  đọc kinh  cầu nguy ện và  lắng 

nghe Lời Chúa, anh Thƣ Ký đọc Thủ Bản : Phần 

I -  Điều Lệ GĐTHĐC  - Danh Hiệu-Mục Đích . 

Hôm nay, Chị Tuyết, một ngƣời bạn  

thân của Chị Hào cũng tham dự phiên họp, đƣợc  

giới thiệu là thành viên mới nhất của GĐTH ĐC  

Lincoln. 

Đề tài học tập:  Mọi ngƣời  lần lƣợt đọc 

từng đoạn bài viết của Đức Cha Bùi Tuần trong 

Thánh Gia Tháng 3 “Thánh Giuse Con ngƣời 

khôn ngoan” rồi cùng nhau thảo luận một cách 

sôi nổi qua những câu hỏi gợi ý chia sẻ ở cuối 

bài. 

Cuối  cùng là một tiệc trà do A/C Hào 

ƣu ái dành cho mọi ngƣời  nhân những ngày đầu 

Xuân. 

Chúng em sẽ tiếp tục tƣờng trình về 

những sinh hoạt của Gia Đình Tận Hiến  Đồng 

Công Lincoln, Nebraska trong những tháng tới. 

 

* * * * * * * * *  

GIA ĐÌNH OKLAHOMA CITY, OK 

LÀM MUỐI ƢỚP MẶN CHO ĐỜI 

 Những lo âu cho buổi sinh họat qua 

mau khi tin tức thời tiết cho biết OKC sẽ ấm dần 

và đƣờng phố sẽ không còn đông đá nữa. Các 

AC trong Ban Đại Diện đã vội vả bắt  tay vào lo 

buổi sinh hoạt. Anh thì lo gọi điện thoại mời các 

AC đến dự, Anh thì lo gởi email. Chị khác thì 

gọi những AC trong khu vục của mình, Anh thì 

lo in ấn tài liệu, bài ca, Anh thì lo làm slideshow 

thành hôn và sinh nhật cho các AC trong tháng 

2 …, Tất cả  mọi ngƣời  nhƣ là hạt muối nhỏ 

ƣớp mặn cho buổi sinh hoạt, vất vả nhất là Anh 

PHƢỚC, Phó vùng và Chị BÍCH (cái xƣơng 

sƣờn  của Anh) nào lo dọn tuyết trên bãi đậu xe  

đến lo nấu các món ăn đặc  biệt cho ngày Tết  

để khoản đãi các AC . 

Sự hiện diện của gần 40 AC là phần 

thƣởng,  khích lệ tinh thần vô giá dành cho Ban 

Đại Diện   và các  Anh trong  Ban Cố vấn  trong 

những ngày đầu năm Tết Tân Mão mà thời tiết 

mấy ngày qua rất lạnh cùng đầy tuyết phủ. 

Mở đầu phiên họp Anh PHƢỚC đã thay 

mặt Anh Trƣởng CHỨC  (vào gìờ chót vì 

trƣờng hợp riêng không tham dự  đƣợc buổi 

sinh hoạt) chúc Tết  các AC và nhất là các Chị 

mới tham gia sinh hoạt  tìm hiểu, sự hiện diện 

của các Chị mới đã nói lên đƣợc những thành 

quả mà các AC trong GĐTHĐC luôn mong 
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muốn mang linh đạo tận hiến  do Anh Cả đề  ra 

đến mọi ngƣời . 

Sau  bài ca  vui Ngợi Ca nhƣ mang tất cả  

các AC một nhịp sống mới  và luôn hƣớng về 

Thiên Chúa  đến phần  cầu nguyện  xin Chúa 

Thánh Thần  soi sáng và hƣớng dẩn buổi sinh 

hoạt các AC đã dành những phút lắng đọng tâm 

hồn đọc những kinh nguyện  cầu nguyện cho 

linh hồn Anh Cả Đa Minh và  cầu nguyện cho 

linh hồn Cụ Bà Maria Tạ thị Tố Xuân ( lễ giỗ 49 

ngày) cùng linh hồn Quý Anh Linh Mục và  

Thầy trong Dòng Đồng Công và các AC trong 

GĐTHĐC đã đuợc Chúa gọi về .   

Đặc biệt trong buổi sinh hoạt  hôm nay 

sau  bài Phúc Âm các AC đƣợc nghe  lời chia sẻ 

qua DVD với nhiều hình ảnh sống động của 

Chúa đƣợc  minh hoạ cho đề tài  Muối cho đời  

ý chính trong lời dạy của Chúa trong bài Phúc 

Âm  do Anh HÒA sƣu tầm và công phu thực 

hiện thành DVD  để các AC suy niệm những 

điều Chúa đã dạy  để  làm hành trang  cùng 

bƣớc theo Chúa  trong  cuộc sống hằng ngày . 

Tiếp theo là phần chia sẽ  3 câu hỏi gợi 

ý: 1-AC nghĩ gì về hình ảnh hạt muối ? 2-Làm 

muối dễ hay khó? 3-AC đã bao giờ cảm thấy 

niềm vui đƣợc chìm đi để anh em đƣợc nổi nang 

chƣa? Vì đề tài và những câu hỏi gơi ý  qua 

“Muối cho đời” gắn liền vào cuôc sống thƣờng 

nhật nên các AC Thu, Tiến, Chƣơng, Tân ….. 

đã tích cực đóng góp ý kiến  riêng của mình tạo 

cho không khí sinh hoạt sống động hơn so với  

vài buổi sinh hoạt trƣớc đây, mong ƣớc trong 

các buổi sinh hoạt sau nhiều AC sẽ là hạt muối 

nhỏ hoà tan tạo thêm nhiều vị mặn qua các ý 

tƣởng đóng góp từ các AC trong ngày hôm nay 

mỗi phần tử trong GĐTHĐC OKC sẽ là  những 

hạt muối ƣớp mặn cho đời và luôn mãi  là 

những hạt muối mặn  không bao giờ nhạt để 

không bị vất ra ngoài . 

Trong phần tìm hiểu  về gƣơng các  

Thánh, Tháng 2 GĐTHĐC OKC chọn Thánh 

Valetinô, vị Thánh mà hằng năm vào tháng 2  

giới trẻ đón mừng “Lễ Tinh Yêu VALENTINE”  

trên toàn thế giới  đã đuợc Anh Nhì trình bày về  

cuộc đời Vị Thánh tử đạo làm sáng danh Chúa, 

nhất là  đã gởi một thông điệp Tình Yêu  qua  

bức thƣ với dòng chữ “ Gửi Con Tình Yêu Của 

Valentine, Cha Của Con” mà ngày nay trong 

ngày Tình Yêu  những tấm thiệp  đã đƣợc  hầu 

hết  giới  trẻ trao cho nhau nhƣ một biểu  tƣợng 

Tình Yêu  qua tấm thiệp mà Thánh  Valentine 

gởi ra   vào ngày 14 tháng 2 năm 269. Nguyện 

xin Thánh Valentinô gởi cho mỗi gia đình 

chúng con trong GĐTHĐC tấm thiệp với lời 

chúc “Gởi Con Tình Yêu Của Valentine, Cha 

Của Con” hằng ngày để chúng con luôn thăng 

tiến các gia đình … 

Trong  không khí  của những ngày Tết 

Tân Mão Ban Đại Diện  gởi đến  các AC  hiện 

diện  mỗi ngƣời một bao “ lì xì” đỏ nhƣ món 

quà đầu năm với niềm mong ƣớc sức khoẻ cùng   

lộc Thánh, đến mọi gia đình. Những lời nguyện 

thiết tha dâng lên Thiên Chúa trong những ngày 

Tết đầu năm  cầu  xin  Mẹ Maria gìn giữ đàn 

con và  nhất là đƣợc vững lòng tin luôn là muối 

ƣớp cho mặn đời. Buổi sinh hoạt chấm dứt sau 

những tràng kinh nguyện Kinh Thánh Giuse, 

Kinh Ngợi khen …. và tiệc mừng Tết với bánh 

chƣng xanh dƣa hành … Cùng hẹn gặp nhau 

trong buổi sinh hoạt tháng 3 tại nhà AC Dƣỡng-

Đoái với chủ điểm là  Tháng Thánh Giuse: Ích 

lợi của sự thinh lặng. 

* * * * * * * * * 
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GIA ĐÌNH PORT ARTHUR, TX 

Tối thứ Hai mồng Bốn Tết chúng em 

đƣợc anh chị Long Mai mời đến nhà để sinh 

hoạt tháng Hai và để cùng nhau Mừng Xuân 

Tân Mão. 

Trong nhà đƣợc trang trí thật là “Tết”:  

Hoa Mai, Hoa Lan, Hoa Cúc vàng nở rộ cùng 

với  những hoa quả, bánh mứt đúng với truyền 

thống Việt Nam với Mâm Trái Cây “Cầu, Dừa, 

Đủ, Xài” lại thêm trái Sung để mong ƣớc đƣợc 

sung túc.  Khung cảnh ấm áp trong nhà làm tan 

đi băng giá ngoài trời.  Tạ ơn Chúa đã thƣơng 

các con của Ngài ban cho thời tiết tốt đẹp sau 

những ngày Bão Tuyết vừa qua. 

Gia đình chúng em với sự hiện diện của 

Cha Chánh Vũ Hữu Mục,Cha Phó Trần Dũng 

Lực, anh chị chủ nhà Long Mai, anh chị Khôi 

Phƣợng, ông bà Cố Hoàng, chị Huỳnh, chị 

Huyền, anh chị Vinh Vinh, anh Thƣ thiếu xƣơng 

sƣờn cụt là chị Dung bận công việc. 

Mở đầu anh Khôi chúc Tết và cám ơn 

hai Cha linh hƣớng đã luôn có mặt trong những 

sinh hoạt của chúng em trong năm qua. Sự hiện 

diện của hai cha đã giúp chúng em rất nhiều 

trong việc học hỏi để đƣợc thăng tiến trong ơn 

gọi của mình.  Đây là món quà tinh thần chúng 

em rất trân trọng. 

Chúng em cùng nhau đọc kinh cầu 

nguyện và sau đó anh Khôi đã đọc bài chia sẻ 

trong Báo Thánh Gia tháng Hai của Đức Giám 

Mục Ngô Quang Kiệt về Muối Cho Đời.  Bài 

chia sẻ của Ngài thật tuyệt vời với hình ảnh hạt 

muối.mà Chúa Giêssu đã  dạy qua bài Tin Mừng 

hôm Chúa Nhật thứ năm thƣờng niên.( Mt 5; 

13-16) 

Sự hiện diện khiêm nhường: hạt muối 

bên cạnh những món ăn đã đƣợc chế 

biến. 

Sự hiện diện quên mình: hạt muối phải 

tan biến đi để tác dụng của muối trong 

các món ăn đƣợc thêm phần đặc sắc. 

Sự hiện diện tích cực: bảo trì thực phẩm 

và nâng cao phẩm chất các món ăn.  Tuy 

khiêm nhƣờng và quên mình nhƣng 

không thể thiếu. 

Chúa Giêsu muốn chúng ta sống giữa 

nhân loại nhƣ hạt muối ở trong thức ăn. Ngƣời 

muốn chúng ta hiện diện thật khiêm nhƣờng nhƣ 

những hạt muối bé nhỏ. Ngƣời muốn chúng ta  

hiến thân mình cho nhân loại nhƣ những hạt 

muối hoà tan trong thực phẩm. Ngài muốn 

chúng ta phải sống khiêm nhƣờng, quên mình 

và tích cực, thì mới giữ đƣợc vị mặn của muối. 

Chúng em chia sẻ về hình ảnh hạt muối 

tuy tầm thƣờng nhƣng muốn làm hạt muối mặn 

thật khó vô cùng vì với cái tôi của mình nên 

chúng em đã quên đi sự khiêm nhƣờng và quên 

mình. Có anh cho rằng muối thật cần thiết cho 

việc chế biến các món ăn nhƣng nếu chúng ta 

nêm nhiều quá món ăn sẽ bị mặn. Vì thế lƣợng 

muối cần vừa đủ, chúng em cho rằng lƣợng 

muối này là những lời nói quá mặn chát làm mất 

đi tình cảm với nhau, chúng em quyết tâm làm 

những hạt muối vừa đủ mặn để ƣớp cho đời 

thêm nồng thắm với những ngƣời chúng em gặp 

trong môi trƣờng sống. 
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Sau khi chúng em chia sẻ xong Cha Xứ 

Mục đã nhƣờng lời đúc kết cho Cha Phó Lực. 

Cha Phó Lực nói rằng chúng em đã là những hạt 

muối cho tha nhân qua môi trƣờng làm việc.  

Chẳng hạn nhƣ anh Thƣ giúp cho ngƣời có việc 

cần về Việt Nam gấp có đƣợc tấm vé máy bay.  

Chị Phƣợng bán hàng giúp khách tìm đƣợc món 

quà ƣng ý để tặng ngƣời thân v.v… Và nhiều 

việc chúng ta đã làm cho tha nhân mà chúng ta 

không để ý đến vì hạt muối đã đƣợc hòa tan. 

Cha Phó đúc kết xong chúng em đƣợc 

anh Khôi cho học hỏi về Đức Mẹ. Trong tháng 

Hai có lễ Mẹ Dâng Con và Mẹ Lộ Đức.  Đức 

Mẹ Lộ Đức chúng em đã đƣợc học năm ngoái vì 

thế anh Khôi giúp chúng em học về Mẹ Dâng 

Con. Sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và 

thánh tẩy Đức Trinh Nữ đã đƣợc thánh sử Luca 

ghi lại (Lc 2,22-39). Sự kiện này nhằm thực 

hiện những lề luật đã đƣợc ghi rõ trong Cựu ƣớc 

(Lv 12,8). Theo luật Môisê, phụ nữ sau khi sanh 

con thì bị coi là nhơ uế trong 40 ngày nếu sinh 

con trai và trong 80 này nếu sinh con gái. Trong 

những ngày ấy họ không đƣợc vào đền thờ và 

không đƣợc chạm đến vật dụng nào đã thánh 

hiến cho Thiên Chúa. Hết những ngày kiêng cữ 

trên, họ đến đền thờ để đƣợc thanh tẩy. Họ phải 

mang theo một con chiên nếu là nhà giàu hay 

hai con chim gáy hoặc bồ câu non làm của lễ. 

Ngoài ra để ghi nhớ dịp vƣợt qua đất Ai cập. 

Lúc các con đầu lòng của loài ngƣời hay là của 

loài vật đều phải dâng cho Thiên Chúa (Xh 

13,2). Vậy, trung tín với lề luật, Đức Maria và 

thánh Giuse "khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ 

tẩy uế cho các đấng theo luật Môisê, thì ông bà 

đem hài nhi lên Giêrusalem tiến dâng cho Chúa" 

và các Ngài "dâng làm lễ tế một cặp chim gáy 

hay hai con bồ câu" (Lc 2,22-24). Cha Xứ Mục 

cũng chia sẻ cho chúng em biết sách chỉ ghi lại 

những gì đã xảy ra theo lề luật xã hội của thời 

điểm đó.  Bây giờ Giáo Hội đã thay đổi theo 

thời gian nên những luật nhƣ xƣa không còn 

nữa. 

Sau phần học hỏi về Đức Mẹ chúng em 

dâng lời nguyện tự phát và kết thúc bằng Kinh 

Trông Cậy.  

Đƣợc biết tháng Tƣ cha đƣơng kim 

Giám Tỉnh cũng là cha cựu Đặc Trách Gia Đình 

Tận Hiến sẽ về giáo xứ chúng em để giúp tĩnh 

tâm Mùa Chay.  Cha Xứ bảo sẽ cho Gia Đình 

Tận Hiến chúng em đƣợc tĩnh tâm với sự hƣớng 

dẫn của Cha Giám Tỉnh Nhiên. 

Chúng em kết thúc buổi sinh hoạt với 

những nụ cƣời thắm nở trên môi vì đƣợc anh chị 

Long Mai cho dùng bữa đầu năm với món gỏi 

Hến bánh Đa, Thịt Bò Đông Kinh với Măng 

Tây, Bao Tử Phá Lấu (chị Mai tiết lộ bí mật là 

bạn của chị ngƣời Trung Hoa tin rằng ăn món 

này đầu năm sẽ phát tài, phát lộc). Lẫu Đồ Biển 

với cá Salmon, Hào, Scallop, Mực, Tôm với rau 

cải Cúc xanh tƣơi. Chúng em cũng đƣợc cha xứ 

Mục cho thƣởng thức món Cơm Rƣợu độc đáo 

của ngài.  

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng 

con những cơ hội để yêu thƣơng và gần gũi 

nhau qua những buổi sinh hoạt này.  Chúng em 

chia tay với lời hẹn sẽ gặp nhau tháng Ba tại tƣ 

gia chị Huyền. 

Tƣờng trình: Nguyễn Thu Vinh 

* * * * * * * * * 

GIA ĐÌNH WICHITA, KS 

Wichita vừa trải qua mấy đợt lạnh khủng 

khiếp; có hôm nhiệt độ xuống thấp đến   -17F 

(kỷ lục mới của Wichita). Vài ngày nay, thời tiết 

đã khá hơn.  Hôm nay, Chúa Nhật 13-02-2011, 

trong tiết trời khá “ấm áp”, ACE GĐTHĐC 

vùng Wichita đến tề tựu ở nhà AC Thành (Phó 

Trƣởng Vùng) để dự buổi sinh hoạt định kỳ 

hàng tháng.  

Buổi sinh hoạt bắt đầu lúc 4:15 chiều.  
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Hiện diện có AC Rƣ (Trƣởng Vùng), AC 

Thành, AC Đoàn, A. Thanh, AC Bảo. Ngoài ra 

còn có AC Hải dự khán để tìm hiểu. Lần sinh 

hoạt này vắng Chị Sáng, hiện còn ở VN. Chị 

Thanh vì lý do sức khỏe cũng không đến dự 

đƣợc. Một điều đáng tiếc, theo A. Rƣ thông báo, 

là Chị Vân (Thủ Quỹ) vì lý do gia cảnh không 

thể tiếp tục sinh hoạt với ACE dù chị vẫn muốn 

là thành viên của GĐTHĐC. Anh Rƣ cho biết 

đã thay mặt ACE cảm ơn những đóng góp của 

chị. ACE cùng cầu chúc cho chị mọi sự tốt lành 

và mong rằng khi điều kiện cho phép, chị sẽ 

tham gia sinh hoạt trở lại. 

Phần kinh nguyện đƣợc bắt đầu với sự 

hƣớng dẫn của A Đoàn. Tiếp đó là bài Phúc 

Âm, Matthew đoạn 5, câu 17-37 và ý chia sẻ 

của A. Đoàn. Kế đó ACE bƣớc sang phần sinh 

hoạt, chia sẻ và đóng góp ý kiến. 

Anh Rƣ đề nghị Chị Hà (tức Chị Thành) 

đảm trách công việc Thủ quỹ thay chị Vân và 

Chị Hà đã nhận lời. ACE xin cảm ơn Chị Hà. 

Trong phần chia sẻ ý kiến, A. Hải, với tƣ 

cách dự khán, đã nêu mấy ý kiến rất thẳng thắn 

liên quan đến 1 số quy định trong nội dung của 

Thủ Bản cũng nhƣ trong quan hệ và liên lạc 

giữa các thành viên của GĐTHĐC Wichita mà 

theo A. Hải, cần phải thực sự nhƣ những ngƣời 

trong cùng 1 gia đình. ACE xin cảm ơn những 

đóng góp của A. Hải. GĐTHĐC Wichita mới 

đƣợc thành lập, còn trong giai đoạn học hỏi, rút 

tỉa kinh nghiệm, rất cần và rất hoan nghênh 

những góp ý xây dựng để càng ngày càng thăng 

tiến. 

ACE cũng tiếp tục bàn bạc về các công 

việc chuẩn bị cho ngày Lễ Truyền Tin, tức ngày 

kỷ niệm 1 năm thành lập GĐTHĐC Wichita, 

với những nội dung chính nhƣ sau: 

- Thứ Sáu 25-03-2011: tĩnh tâm và giải 

tội, bắt đầu lúc 5:00 chiều tại nhà A. Rƣ 

- Thứ Bảy 26-03-2011: thánh lễ, tại 

nhà Chị Sáng, bắt đầu lúc 11:00 sáng. Sau đó 

là tiệc mừng. 

- A. Rƣ đã chính thức mời các ACE 

thuộc GĐTHĐC Oklahoma. ACE Oklahoma 

sẽ họp và cho biết số ngƣời đến dự.  

- A. Rƣ cho biết có thể Cha Hiển sẽ về 

dự với ACE chúng ta. 

- Ngày 19-03-2011 lúc 9:00 sáng, các 

Anh sẽ mang bàn ghế đến nhà Chị Sáng để set 

up bàn ghế, bàn thờ…       

Kế tiếp là phần thông báo tồn quỹ do 

Chị Hà phụ trách. 

Cũng để chuấn bị cho ngày lễ đó, ACE 

đã chọn những bài thánh ca sẽ hát trong buổi lễ 

và đã dành ra 15 phút để tập hát. Các giọng ca 

khi hòa nhịp nghe cũng khá du dƣơng. 

Sau cùng là phần kinh kết thúc và ACE 

đã lần lƣợt đến đặt tay lên Ảnh Đức Mẹ, đọc lại 

lời tận hiến cho Mẹ với mong ƣớc đƣợc Mẹ 

đồng hành trong cuộc sống, và với niềm tin mọi 

việc dù khó khăn cách mấy, dù đau khổ cách 

mấy, có Mẹ cùng làm, có Mẹ cùng sẻ chia, mọi 

chuyện chắc chắn sẽ thành, cuộc đời chúng con 

sẽ đƣợc bình an. Xin cảm ơn Mẹ. Cảm tạ Chúa. 

Buổi Sinh hoạt kết thúc lúc 6:30. 

Trƣớc khi ra về, AC Thành đã mời ACE 

thƣởng thức món miến do Chị Thành nấu, rất 

ngon. Xin Cảm ơn AC Thành. 

Thƣ Ký: Trần Quốc Bảo. 

* * * * * * * * * * 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX (I) 

Hôm nay, này 16 tháng 1 năm 2011, GĐ 

Houston đƣợc Anh Chị Cúc Vinh mời hop tạo 

khu thƣơng mại RV Park bên sông Jancito. Mặc 
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dù trời mƣa nhƣng Anh Chị đi họp khá đông đủ, 

khoảng 65 ngƣời. Cuộc họp bắt đầu từ 10:00 giờ 

sáng. Mở đầu Anh Trƣởng chào mừng Quí Anh 

Chị và cám ơn Anh Chị Cúc Vinh đã có nhã ý 

mời Quí Anh Chị tới đây. Trƣớc khi Anh Long 

xƣớng kinh, Anh Trƣởng nêu ý cầu nguyện nhƣ 

sau: 

Cầu cho linh hồn Maria mới qua đời. 

Cầu cho linh hồn Giuse qua đời tại VN. Cầu cho 

linh hồn Maria, thân mẫu của một Anh Chị 

GĐHĐC tại Oklahoma City, và đặc biệt cầu cho 

nhau. 

Phần Văn Nghệ Tất Niên: 

Vì là phiên họp giáp tết, nên GĐ 

Houston rầm rộ tiễn năm cũ và chào đón năm 

mới. Trƣớc tiên Anh “Quách Tĩnh” mặc y phục 

ông táo và đọc sớ táo quân do Chị Tú Trinh biên 

soạn. Anh phó gõ “muỗm” và Anh Long có 

nhiệm vụ đốt pháo bằng điện. Buổi văn nghệ 

quá vui nên ai nấy cứ ôm bụng cƣời. 

Nhân dịp Tết, AC Cúc Vinh có tặng 10 

phần quà bốc thăm và ai trúng sẽ mở ra tại chỗ. 

Đồng thời Anh Chị cũng tổ chức hái lộc trên 

cây mai vàng, mỗi ngƣời đều đƣợc một bì thơ 

đỏ may mắn. Em nghe nói một chị cạo đƣợc  

$18.00… Có thể có ngƣời trúng nhiều hơn mà 

giữ “im lặng” chăng? “Yên lặng là vàng 

mà!”…Thực sự hôm đó vui ơi là vui. 

Chúc Mừng Thành Hôn: 

AC Trần Văn Thực - 41 năm 

AC Tri Dung – 41 năm 

AC Linh Lộc – 37 năm 

AC Quen Nhi – 35 năm 

AC Hùng Mai – 18 năm 

Phần chia sẻ: 

Anh phó Tăng đọc phần chia sẻ của Anh 

Đặc Trách và phần tâm tình của Anh. Có nhiều 

Anh Chị than “Chỉ thấy lời Anh Đặc Trách mà 

chẳng biết diện mạo Anh ra sao. Không biết Tết 

này Anh có lên thăm chúng em không? Chúng 

em sẽ hân hoan đón Anh và mời ăn bánh 

chƣng…Thƣa Anh, Gia Đình Houston đông 

nhất “thế giới” đó.” 

Anh Tú ý kiến: mọi ngƣời nên tham gia 

mục “Mách Cho Nhau Nghe”… Ai thành tâm 

thiện sẽ gặp Chúa.  

Anh Định ý kiến: Dù mƣa tầm tã mà 

chúng ta vẫn đến dự… Tại sao vua Herode 

không gặp đƣợc Chúa và ông tự cho mình là 

ngƣời quyền thế… 

Anh Giao kể chuyện 2 ông bà già nhặt 

rác trong Ngày Thánh Mẫu nhiều năm qua. 

Anh Triệu: Chúng ta năng “nhặt hoa” rồi 

dâng lên Mẹ và Anh kính chúc tất cả luôn mạnh 

khỏe thánh thiện. 

AC Cúc Vinh cũng chúc tết lại mọi 

ngƣời và cám ơn Quí Anh Chị đến đến tham dự 

buổi họp mặt mừng Tết do Anh Chị mời. 

Sau đó là phần tiệc mừng Tết, văn nghệ, 

chụp hình… Phiên họp tháng tới sẽ đƣợc tổ 

chức tại Nhà Anh Chị Thiệu với sự đồng tổ 

chức của Anh Chị Nguyễn Văn Cửu. 

Thƣ Ký ghi chép 

  GIA ĐÌNH HOUSTON, TX (II) 

Gia đình Tận Hiến Đồng Công hôm nay 

đƣợc hân hạnh họp tại nhà Anh Chị Thiệu và 

đồng thời có sự đồng tổ chức của Anh Chị 

Nguyễn văn Cửu trong ngày 20-2-2011 lúc 10 

giờ sáng. Chúng em xin thành thật cám ơn Anh 

Chị Thiệu và Anh Chị Cửu. 

Mở đầu phiên họp Anh Triệu hân hoan 

chào mừng các Anh Chị đã đến dự khá đông đủ; 

khoảng chừng 50 Anh Chị, đồng thời Anh 
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Trƣởng vùng cũng giới thiệu tới các Anh Chị 

mới, cùng các Anh Chị đến tham dự vì cảm 

tình: Gồm có Chị Lan Anh Hạnh, Anh Chị Huy 

và Lan, Anh Vân và Chị Thúy, Chị Phạm Thị 

Mậu và Chị Maria Nguyễn Tâm. 

Anh Triệu cũng loan báo nhẹ nhàng 

rằng: Anh Châu sẽ 

đến với chúng ta 

vào tháng Năm, 

một Anh Chị thở 

dài than rằng: chờ 

mãi sốt cả ruột. 

Đồng thời Anh 

Trƣởng cũng cho 

biết Anh Châu tha 

thiết kêu gọi các 

Anh Chị đi tham dự ngày Tĩnh Huấn và Ngày 

Thánh Mẫu. Anh Triệu sẽ tặng xe bus cho các 

Anh Chị đi tham dự Ngày Thánh Mẫu với điều 

kiện: Tham gia công tác ban vệ sinh phụ giúp 

Tỉnh Dòng. 

Theo Em đƣợc biết ngày tĩnh huấn năm 

2011 Anh Châu sẽ cho phụ thêm góp vui văn  

nghệ tại ngôi nhà Ba Lầu, các Anh Chị tham gia 

đóng góp cố gắng đi thật đông nhé. 

Phần chia sẻ: 

Anh Tú vắng nên Anh Lộc đọc phần bài 

chia sẽ: Muối Cho Đời. 

Anh Triệu: Chúng ta hãy nhịn nhau 

trong từng câu nói đó chính là sự khiêm-nhƣờng 

của mình dành cho mọi ngƣời. Anh Sơn: Chúa 

dậy chúng ta: Các con phải trở nên muối cho 

đời. Anh Định: Muối có hai tác dụng: nó thâm 

thấu và ƣớp nhiều thứ, nhƣ vậy muối sẽ giúp 

cuộc sống của chúng ta luôn vui tƣơi để thờ 

phƣợng Chúa giúp đỡ tha nhân và khiêm nhu 

với mọi ngƣời. Anh thêm vào đó: Danh xƣng 

Anh Em của dòng và của chúng ta thật tuyệt 

hảo, nó nói lên đức khiêm nhƣờng trọn vẹn. 

Anh Linh: Khiêm nhƣờng sẽ đƣợc nhiều 

ngƣời thƣơng mình, Anh nói thêm, Em thích 

nhất đƣợc xƣng hô tiếng Em với mọi ngƣời. 

Anh Quỳnh: Không ai đốt đèn để dƣới 

đáy thùng cả, phải nâng đèn lên, phải rèn luyện 

mọi ngày, làm gƣơng cho ngƣời khác, chinh 

phục ngƣời 

khác bằng 

sự khiêm 

nhƣờng của 

mình, cám 

ơn Chúa 

Anh Quỳnh 

hôm nay đã 

bình phục 

nhiều và 

đẹp trai hơn, đó là lời của Anh Định. 

Chị Lan: Tình nguyện đến với những 

ngƣời không thích mình là thực hiện đức khiêm 

nhƣờng. Anh Long chế biến muối: 

* ý muốn hƣớng thiện làm điều tốt 

không kiêu ngạo. 

* Khi bị vu cáo; giữ im lặng 

* Bị cám dỗ; cố gắng cầu nguyện 

Phần Linh Tinh: 

Anh Dũng loan báo lần tới xin họp tại tƣ 

gia của Anh lúc 10 giờ sáng vào ngày 20 tháng 

3 năm 2011. 

Đơn ghi danh đi tĩnh huấn đƣợc phát ra 

đặc biệt cho các Anh Chị mới. Trƣớc khi biên 

bản cuộc họp kết thúc Em xin tặng các Anh Chị 

một bài thơ nghe chơi cho đỡ buồn: 

Tôi với Mình: 

Tại mình hai đứa một đời.  

Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một ngƣời. 

Làm lành hai đứa lại cƣời. 

Xắp vào lại hòa hai ngƣời một đôi. 
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Ngọt ngào cất tiếng Mình ơi. 

Trên đời đẹp nhất là Tôi với Mình. 

Đôi khi có chuyện bất bình. 

Cãi nhau Tôi lại với Mình giận nhau. 

Nhƣng mà giận chẳng đƣợc lâu. 

Giận nhau hôm trƣớc hôm sau lại hòa. 

Nhìn Mình Tôi lại cƣời xòa. 

Nhìn Tôi Mình lại Lăn Xòa Vào Tôi. 

Chúng Mình nhƣ đứa có đôi. 

Có dỗi để gọi: Mình Ơi Mình À. 

Kính chúc các Anh Chị yêu nhau và 

khiêm nhƣờng với nhau suốt cả cuộc đời. Buổi 

họp của chúng em đƣợc kết thúc lúc 12 giờ 

trong tình thân con một Mẹ. Xin cảm ơn Anh 

Chị Thiệu và Anh Chị Cửu đã ban cho chúng 

em một bữa ăn trƣa thật ngon. 

Thƣ ký: GĐTHĐC. Houston 

* * * * * * * * * 

GIA ĐÌNH ARLINGTONG, TX 

 

Trong không khí đón Tết cuối năm, dù 

bận  rộn nhiều việc, trong đó có công tác gói 

bánh chƣng, bánh tét cho giáo xứ, Gia Đình Tận 

hiến Đồng công GXCTTDVN (Arlington, TX), 

đã họp mặt đông đủ tại nhà ông bà Cố Nguyên 

ngày 30 tháng 1 năm 2011. Sau khi hát kinh 

Dâng Mẹ và đọc 12 kinh; chúng em đƣợc nghe 

lời Chúa do Cha Minh đọc và chia sẻ. Với 

những thí dụ dí dỏm và thực tế, Cha Minh cho 

chúng em những suy tƣ trong cuộc sống theo 

Tám mối phúc thật mà Chúa đã từng  khẳng 

định với dân Ngài . "Hãy tự hào trong Chúa, 

trông cậy vào Chúa. Muốn gia đình hạnh phúc, 

chúng ta phải bỏ thời gian và tâm huyết. Muốn 

gia đình thăng tiến, chúng ta phải tự hỏi mình đã 

đầu tƣ đúng mức cho gia đình chƣa. Thí dụ: 

Muốn nấu bếp, muốn làm thức ăn ngon, chúng 

ta phải bỏ thời giờ tìm hiểu và thực hành. Trong 

ngày hôm nay, gia đình chúng em cũng mừng  

kỷ niệm ngày thành hôn của các Anh Chị:  

 

Ông Bà Cố Nguyên: 49 năm 

Anh Chị Đặng Văn Sảng: 46 năm 

Anh Chị Hòa Đức Trinh: 46 năm 

Anh Chị Trần Ngọc Cơ: 36 năm 

 

Cùng với Cha linh hƣớng Nguyễn Đức 

Thuần, Cha Minh và Cha Nghiễm, chúng em 

dâng lời cầu nguyện: Cho anh Tổng vụ để Ngài 

có sứ khoẻ hƣớng dẫn hội đồng. Cầu nguyện 

cho các anh chị em trong GĐTHC biết thực 

hành 8 mối phúc thật Chúa dạy. Cầu nguyện cho 

linh hồn mồ côi, cho những ngƣời thất nghiệp, 

và anh chị em trong GĐTHC đã qua đời. Sau 

bài hát "Năm xƣa trên cây sồi", anh Linh hƣớng 

phát biểu cảm tƣởng: Chỉ riêng trong tháng 

1/2011, đã có 9 ngƣời qua đời trong giáo xứ . 

Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã về với 

Chúa, và xin họ khi hƣởng tôn nhan Chúa, sẽ 

phù hộ cho Giáo xứ đƣợc an bình hạnh phúc. 
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 Đây cũng là  dịp để mỗi chúng ta nghĩ vễ 

chính bản thân mình, vì không ai biết trƣớc 

ngày giờ Chúa đến. Tâm niệm: Này con xin đến 

để thực hành ý Chúa  Tiếp theo, anh Trƣởng Vũ 

Kỳ chân thành cảm ơn các anh chị đã ủng hộ, 

giúp đỡ trong những ngày đầu năm và trong dịp 

mừng Lễ Mẹ Thiên  Chúa… chúc các anh chị 

dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hồng ân Chúa. Anh 

Chính, thủ quỹ, báo cáo tài chánh của hội, tồn 

quỹ : $130.00 sau khi đã ủng hộ nhà thờ. 

 
 

Ngày 27 tháng 2, họp ở nhà Chị Hữu. Anh 

Trƣởng mời các anh chị nào muốn mời 

họp tại gia đình mình, xin ghi tên để xếp thời 

khoá biểu . Anh Trƣởng thông báo về 

chƣơng trình đi tịnh huấn ở Dòng 

Đồng Công, từ 23/6 đến 26/6/2011. Sẽ 

bàn cụ thể vào buổi học ngàu Chua 

Nhật 19/6/2011. Anh Trƣởng Vũ Kỳ 

giới thiệu ông bà Cố Vinh, và chị 

Nguyễn Thị Hồ, mới tham gia tìm hiểu 

về Hội (GĐTHC); sẽ tham dự khóa 

tĩnh huấn năm nay. Buổi họp kết thúc 

trong không khí thân ái, và tinh thân 

thực hành 8 mối phúc thật. Cha Linh hƣớng ban 

phép lành và an phép của ăn chúng em thƣởng 

thức nghệ thuật nấu ăn của gia đình ông bà Cố 

Nguyên với những món tuyệt vời. 

 

GĐ Arlington, TX (GX. Các Thánh TĐ VN) 

 

 

GIA ĐÌNH  FORT WORTH, TX                    

 

Chúa Nhật ngày 20 tháng 2 Năm 2011, 

Gia Đình Tận Hiến Fort Worth chúng em có 

phiên họp hàng tháng tại tƣ gia Anh Chị Hạnh 

Tốt lúc 6:00 pm với sự hiện diện của 2 Cha Xứ 

Thành Huynh, Hữu Độ và Cha Phó Tiến Hóa. 

Theo chƣơng trình họp chúng em hát 

Kính Chúa Thánh Thần; 12 kinh kímh Mừng; 

Kinh Tận Hiến và hát bài ca Kính Mẹ. Sau phần 

kinh nguyện chúng em quay quần bên nhau chia 

sẻ. Theo bản Thánh Gia tháng 2: Đức Tin và 

Truyền Thống Việt Tộc, chúng em đã đọc qua 

tâm tình trao gởi của Anh Đặc Trách, tiếp đó 

chúng em suy 

niệm Phúc 

Âm Chúa 

Nhật V. Mùa 

thƣờng niên – 

Năm A.. 

Muối cho 

Đời:  Đó là 

một hiện diện 

khiêm nhƣờng, một hiện diện quên mình, một 

hiện diện tích cực… 

 3 Cha cũng chia sẻ, bổ sung  thêm cho 

chúng em về MUỐI CHO ĐỜI. Chúng em chia 

sẻ Phúc Âm rất vui vẻ và ai cũng nhận thấy 

không dễ thực hành vì còn cái tôi tự nhiên. Phúc 

Âm: MUỐI CHO ĐỜI giống đời sống Tận Hiến 

của chúng mình, nói thì rất dễ nhƣng sống thực 
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tế không dễ, phải cố gắng, phải cậy dựa vào ơn 

CHÚA. Xin Mẹ Maria giúp cho mỗi ngƣời 

chúng mình vì đã Tận Hiến cho Mẹ rồi.  

Chúng em nhắc nhở nhau cố gắng sắp 

xếp công việc để có thời gian về Dự Tĩnh Tâm 

khóa tới. Tiếp đó chúng em phân chia các phiên 

họp: Tháng 3 tại tƣ gia Anh Chị Đạo tuần thứ 3 

trong tháng, lúc 6:00pm; tháng 4 tại tƣ gia Anh 

Chị Oai tuần thứ 2 trong tháng lúc 6:00pm; 

tháng 5 tại tƣ gia Anh Chị Tuyệt tuần thứ 3 

trong tháng lúc 6:00pm. 

Cha Hữu Độ góp vui chúng mình câu 

đó: “Chúa biến hóa bánh gì ra nhiều.” (có mẹo) 

có thƣởng kẹo. Sau buổi họp Anh Chị Hạnh Tốt 

đãi chúng em một tiệc cơm thân mật gia đình. 

Chúng em Cám Ơn Anh chị. Xin Thiên Chúa, 

Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành cho gia 

đình Anh Chị Hạnh Tốt, và chúng em cũng xin 

cám ơn ANH ĐẶC TRÁCH đã dọn sẵn cho 

chúng em món ăn tinh thần mà Chúa trao cho 

ANH.   

* * * * * * * 

GIA ĐÌNH TULSA, OK 

 

Ngày 13 Tháng 2 vừa qua, hai Anh Linh 

Mục Nguyễn Huy Châu, CMC, Đặc Trách 

GĐTHĐC và Anh Linh Mục Vũ Toàn Khoa, 

CMC đã nhận lời mời của Anh Thoa trƣởng GĐ 

Tulsa đến thăm và sinh hoạt với Quí Anh Chị. 

Khi vừa đến nơi thì cũng là đến giờ ăn 

cơm trƣa. Anh Ngự Chị Liên và một số Anh Chị 

đã chuẩn bị sẵn những món thuần túy Việt Nam 

đặc biệt có bánh chƣng Tết. Sau bữa ăn, chúng 

em cùng với 2 Anh Linh Mục đọc kinh và sau 

đó ngồi lại hàn huyên tâm sự trong bầu không 

khí đầm ấm thân thiện. Hôm đó tuy không có 

Thánh Lễ tại gia nhƣng chúng em có sự hiện 

diện của “Linh Mục tƣơng lai” tí hon đó là bé 

Kelvin. Vì em thích đi tu làm cha nên Anh Chị 

Ngự Liên đã may cho em một bộ áo lễ linh mục 

rất đẹp cho em mặc… trông thật là ngộ nghĩnh 

dễ thƣơng… Bé Kim Ngân, con gái đầu lòng 

của Anh Chị Ngự Liên cũng trổ tài đánh đàn 

pianô mấy bài giáng sinh cho chúng em thƣởng 

thức…. 

Buổỉ họp mặt kết thúc lúc 5 giờ chiều 

cùng ngày trong tâm tình quyến luyến. 

 

 

“3 Cha”  hay là “ 2 Cha” 



 

  

Maùch  Cho Nhau 
 

NGHE 
 

 

Xin Quí Anh Chị tham gia và gởi về:     Lm. Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC 

                                                       1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836 

                                                        E-mail: paulchaucmc@yahoo.com 

 

Trƣớc hết em xin cám ơn nhiều Anh Chị đã tham gia vào mục này. Điều rất đáng mừng là Quí Anh Chị 

đã cố gắng học hỏi tìm hiểu Thánh Kinh hơn để tìm ra câu trả lời. Xin Quí Anh Chị tiếp tục tham gia nhé… 

Những Anh Chị trả lời “trật” đừng nản nhé… cố lên lần sau trúng đó…  

  

Câu hỏi lần trước: Trƣớc khi ra khỏi thế gian này ai cũng trải qua cái chết ít là một lần kể cả Chúa Giêsu và 

Đức Mẹ. Vậy mà trong Thánh Kinh Cựu Ƣớc có hai ngƣời ra khỏi thế gian này mà không phải chết. Hai ngƣời 

đó tên gì? 

 

Đây là câu trả lời đúng: Đó là ông Êlia và ông Enock (Xem Sách  2Các Vua 2:11 và S.Thế Ký 5:24) 

 

Bây giờ chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay hoan hô những “học sinh Thánh Kinh thông thái” sau đây đã trả 

lời đúng (xếp theo thứ tự gởi về trƣớc): 

(1) Anh Cao Hùng Châu, CA / (2) Chị Thúy Nga – Tâm Phƣơng, CA / (3) Chị Mary Trinh, NY / (4)Chị Đinh 

Thị Hƣơng, TX / (5) Chị Chinh Mai / (6) Chị Nguyễn Thị Bích, CO / (6) Chị Phạm Thị Hào, TX. 

 

Một chị tên là Maria P ở New York  đã cố suy nghĩ và trả lời rất đơn sơ chân thành dễ thƣơng thế này: 

 

Em nghĩ hoài để trả lời Anh mà không nghĩ ra. Có hai ngƣời em tìm ra là: Thứ nhất là ngƣời có lòng khó khăn, 

vì nƣớc trời là của họ. Thứ hai là ngƣời chịu khốn vì đạo ngay, vì nƣớc trời là của họ. Em biết là không đúng 

rồi, nhƣng đó là suy nghĩ của em nên em cũng gởi tới Anh. Trƣớc là để học hỏi thăng tiến và khó quên nhớ lâu. 

Chào Anh Huy Châu. PS. Anh gởi báo cho em qua e-mail thôi cũng đƣợc. 
 

Em nghĩ chúng ta cũng phải cho chị Maria P và các Tất Cả Anh Chị đã gởi câu trả lời về Văn Phòng 

GĐTHĐC một trang vỗ tay vì đã cố gắng học hỏi phải không Quí Anh Chị. Xin cám ơn chị P rất nhiều.  
  

Câu Hỏi Tháng 4:  Chúng ta biết trong Phúa Âm Luca đoạn 2 câu 36, bà Anna đƣợc gọi là nữ tiên 

tri (prophetess). Trong Cựu Ƣớc có 5 ngƣời phụ nữ khác cũng đƣợc gọi là nữ tiên tri (prophetess). Xin 

Quí Anh Chị mở Cựu Ƣớc ra tìm và cho biết ít là 2 trong 5 nữ tiên tri đó tên là gì? 
(Câu này theo đề nghị của Anh Linh Mục Đỗ Thanh Cao, CMC. Hy vọng câu lần này dễ hơn lần trƣớc. À! Coi bộ các chị 

trả lời “đúng” nhiều hơn các Anh…. “Đàn ông chúng mình” cố lên đi kẻo thua các chị rồi đấy nhá!)                                                 
 

mailto:paulchaucmc@yahoo.com
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LOVE – LOVE – LOVE - LOVE – LOVE – LOVE-  LOVE – LOVE – LOVE-  LOVE – LOVE – LOVE-  LOVE – LOVE – LOVE 

 

 

 
   
 
 

       Ngày                 Tên                   Số Năm 

 Thành Hôn       Tiểu Bang      

 
02     AC. Đặng Văn Qui, CA          33 

04     AC. Ngô Đức Thịnh, WA       41 

06     AC. Nguyễn Văn Ngọc, TX    09 

08     AC. Tăng Anh Tú, TX            13 

11     AC. Nguyễn Anh Minh, VA   40 

12     AC. Nguyễn Văn Trinh, TX   42 

13     AC.Phạm Viết Yên, MO  

15     AC. Nguyễn Văn Thán, CA   64 

19     AC. Vũ Đức Tiến, HI             25 

19     AC. Lê Đình Chước, MA       46 

21     AC. Nguyễn Cao Thăng, CA 44 

22     AC. Nguyễn  Hữu Mịch, VA  46 

24     AC. Nguyễn Văn Quỳ, CA 

25     AC. Phạm Hán, TN                30 

25     AC. Phạm Bá Phán, CA        43 

27     AC. Lê Văn Thành, KS         26 

28     AC. Bùi Học Hiển, OK          27 

28     AC. Phan Văn Minh, CA 

29     AC. Dương Quang Thiện, CA 11 

 

 

Xin  Chuùa ban cho tình yeâu 

cuûa Anh  Chò luoân traøn 

ñaày noàng thaém nhö chum 

röôïu Cana 
 

Anh Nhà Thơ Dzuy Cali tặng AC bài thơ  

 

 
 

Kyû   Nieäm Ngaøy Thaønh  Hoân(3) 
      Bao lâu rồi vậy, hả mình ? 

Cái ngày đám cƣớì linh đình, hai ta ? 

     Em ngồi chễm chệ xe hoa 

Họ hàng đƣa, rƣớc về nhà anh không ? 

     Chao ôi ! pháo nổ, rƣợu hồng 

Chúng mình nên vợ, thành chồng, oai ghê ! 

     Ngày ấy em đẹp hết chê ! 

Nụ cƣời ngây dại, làm tê tái lòng 

     Chìm sâu trong cặp mắt trong 

Tình anh đầy ứ, cân đong ngập tràn 

     Môi hồng xinh xắn, Trờì ban 

Nụ hôn đầu, chứa muôn vàn thƣơng yêu 

     Em thƣơng anh thật là nhiều 

Anh yêu em, kể bao nhiêu cho vừa 

     Êm đềm, chẳng có gió mƣa 

Thờì gian lờ lững, đong đƣa, nhịp nhàng 

     Xuân về, Hè đến, Thu sang 

Lanh lùng Đông tới vẫn nàng vớì anh 

     Bên nhau dệt giấc mộng lành 

Nhìn đời toàn thấy màu xanh phủ đầy 

     .............................................. 

     Giờ thì đã đổi, đã thay 

Chẳng còn thơ đẹp nhƣ ngày trƣớc đâu 

     Thay phiên, hai đứa đổi nhau 

Vác cây Thập Tự nhiệm màu Chúa trao 

     Đƣờng Calvê thật gian lao 

Gập ghềnh, gai góc, con nào dám quên 

     Đƣờng con đi, chẳng có tên 

Nhiều khi, lúc nhớ, lúc quên Chúa à ! 

     Xin Ngài đại lƣợng, thứ tha 

Cho con đủng đỉnh, nhẩn nha theo Ngài 

     Gìa rồi, lúc đúng, lúc sai 

Chạy về bên Mẹ van nài dủ thƣơng 

     Mẹ là bến mát, con nƣơng 

Xin Mẹ dẫn lối chỉ đƣờng, con nghe ? 

     Giúp con luôn nhớ câu thề 

„‟Hoạn nạn, đau yếu, chẳng hề xa nhau‟‟. 

                   Ca. Feb. 13.11 

                      Dzuy Cali. 
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THÔNG BÁO 
V/v Các khoá tĩnh huấn 

trong năm 2011 

 

Văn Phòng Gia Ðình Tận Hiến Ðồng Công sẽ tổ chức hai khoá tĩnh huấn 

40HK & 41HK  theo những ngày giờ và địa điểm nhƣ sau: 

 

1. KHOÁ 40 HK TẠI CARTHAGE, MO 

 Thời gian từ 5PM ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2011 tới 2PM Chúa Nhật 

ngày 26 tháng 6 năm 2011, tại Nhà Tỉnh Dòng, Carthage, Missouri. 

 
2. KHOÁ 41 HK TẠI RIVERSIDE, CA 

 Thời gian từ 5PM ngày Thứ Năm, ngày 07  tháng 7 năm 2011 tới  2PM Chúa 

Nhật  ngày 10 tháng 7 năm 2011, tại Divine Word Missionary, Riverside, California. 

 

Xin anh chị em cố gắng sắp xếp công việc để có thể đến tham dự.  Việc tham 

dự những khoá tĩnh huấn này rất cần thiết cho việc thăng tiến đời sống cá 

nhân và gia đình. Xin điền đơn ghi danh và gởi về theo địa chỉ như trên đơn. 

 

Văn Phòng GÐTHÐC Carthage, ngày 01-03-2011 

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

NGÀY THÁNH MẪU 2011 
 

Ngày Thánh Mẫu 2011 

sẽ bắt đầu thứ Năm ngày 04 tháng 8 năm 2011 

đến Chúa Nhật ngày 07 tháng 8 năm 2011 

 

Xin Quí Anh Chị cũng sắp xếp thời giờ để tham gia. Nếu có thể xin Quí Anh Chị cộng 

tác với các Anh Linh Mục Tu Sĩ Tỉnh Dòng trong các công tác NTM 

 

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công sẽ có Thánh Lễ riêng và sinh hoạt tại 

Hội Trƣờng Nhà Ba Lầu nhƣ mọi năm  
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GHI DANH THAM DỰ 
TĨNH HUẤN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG 

                              

  KHÓA 40 Carthage, MO     HOẶC       KHÓA 41 Riverside, CA 

 
 

TÊN:               __________________    _______________   _______________   _______________ 

                                     Tên thánh                    Tên gọi                        Tên họ                     Tên đệm         

     ĐÃ tận hiến   

     CHƯA tận hiến 

 

TÊN vợ / chồng:   _________________    _______________   _______________  ______________ 

                                   Tên thánh                         Tên gọi                     Tên họ                      Tên đệm         

   ĐÃ tận hiến   

    CHƯA tận hiến 

 

ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________ 

   Số nhà                     Tên đƣờng                                    (Apt) 

                              

           _______________________________________________________ 

   Thành phố                    Tiểu bang                      Zip code 

 

  ________________________________________________________ 

   Số điện thoại    E-mail  

 

XIN THAM DỰ KHÓA: 

 

   40HK tại Nhà Tỉnh Dòng, Carthage, Missouri, từ 5:00 pm Thứ Năm, ngày      

        23 tháng 6 năm 2011, đến 2:00 pm Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2011. 

 

 41HK tại Riverside, California, từ 5:00 pm Thứ Năm, ngày 07 tháng 7, 

            đến 2:30 pm Chúa Nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2011, tại Nhà Tĩnh Tâm  

     Divine Word Missionaries - 11316 Cypress Ave, Riverside, California, 92505 

 

Những Anh Chị chưa tận hiến xin ghi tên và số khóa tĩnh huấn của người giới thiệu. 

 

Tên:________________________________________ Đã tận hiến khóa: ____________   
 

 
 

Xin cám ơn Quí Anh Chị Ban Tổ Chức 

 

Ngày ________ Tháng ________ Năm 2011 

 

                         Ký tên                                   Xin đọc kỹ phần ghi chú phía sau                                                                                                 
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1. Thời gian nhận đơn cho 2 khóa tĩnh huấn: Từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 5 năm 2011 là hạn chót.   
 

A. Đơn dự Khoá 40HK tại Carthage, MO, xin gửi về: 

Rev. Nguyễn Huy Châu, CMC 

1900 Grand Avenue 

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

 

B. Đơn dự khóa 41HK tại Riverside, CA., xin gửi về Anh Thƣ Ký Miền: 

Mr. Đinh Tiến Đạt 

9632 Ingram Avenue 

Garden Grove, CA   92844-2924 
ĐT.  Anh Thư Ký  Đạt: (714)-492-0701  / ĐT. Anh Tâm Phương (Ban Tổ Chức bên Riverside) (909) 899-3590  

 

             

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. Đóng góp chi phí:   

                      - Khoá 40HK tại Carthage, MO: Tùy lòng hảo tâm (Lý do: dùng cơ sở và tiện nghi của Nhà Dòng). 

               - Khoá 41HK tại Riverside, CA: $US 120.00/người (chi phí cho việc cƣ ngụ 3 đêm, ẩm thực 8 bữa,  

                  và các sinh hoạt trong khóa. Xin đề trả cho CMC).  

 

4. Để tiện đón đƣa, Quí Anh Chị dự khoá 40HK  tại Missouri, xin ghi rõ:  

 

Ngày và giờ ĐẾN: ________________________  ____________________  

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trƣờng _________________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến __________________________ 

       Phƣơng tiện riêng 

 

      Ngày và giờ VỀ: ________________________  ________________________ 

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trƣờng _________________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến __________________________ 

       Phƣơng tiện riêng 

 

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

 

6. Nếu tham dự khoá tại Nhà Tỉnh Dòng, Carthage, Quí Anh Chị có thể đến sớm hơn hoặc ở lại thêm vài 

ngày. Chỉ cần ghi rõ ngày giờ ĐẾN và ĐI (nhƣ hƣớng dẫn ở trên) để tiện việc sắp xếp.      

 
      7.  Quí Anh Chị đã tận hiến tình nguyện phụ khóa, xin đánh dấu vào các ban thích hợp:        

             Ban Phụng Vụ                                                    Ban Kỹ Thuật 

                      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 

                  Ban Sinh Hoạt                                                            Ban Chăm Sóc Sức Khoẻ 

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

Lễ kết khóa để chính thức gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công: Nữ: nên mặc áo dài hay trang phục 

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

 


