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TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

LƯỢC SỬ  

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 
 

Khởi Động 
 

Tác Động Thần Linh: “Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Gioan 3:8) 

11/4/2008 – Một đột hứng: Thật vậy, hôm đó là sáng ngày Thứ Sáu, một ngày trong 

tuần vẫn là thời điểm hướng về Thánh Tâm Chúa, ngày được Thiên Chúa chọn cho 

cuộc Khổ Nạn và Tử Giá của Lời Nhập Thể, tôi đã tiếp tục dịch bài giảng của Đức 

Thánh Cha Biển Đức XVI cho Lễ Giỗ 3 Năm của Đức Gioan Phaolô II, một bài dịch còn 

đang giang dở cả tuần chưa xong vì nhiều ngăn trở khác. Tuy nhiên, khi dịch tới đoạn 

gần kết sau đây, nhất là những chữ được in nghiêng và đậm, tự nhiên tôi cảm thấy 
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được thôi thúc lạ lung, như một lời kêu gọi hãy phát động một việc gì đó cho Lòng 

Thương Xót Chúa. 
 

  

  
□       “Quí huynh khả kính và thân mến: tôi xin cám ơn tất cả quí huynh đã liên kết với tôi 

trong Thánh Lễ cầu cho linh hồn của Đức Gioan Phaolô II thân yêu. Tôi đặc biệt hướng về 

những tham dự viên của hội nghị tiên khởi về Lòng Thương Xót Chúa, một hội nghị thực sự 

được bắt đầu hôm nay, và là hội nghị nhắm tới việc đào sâu hơn giáo huấn phong phú của 

ngài về chủ đề này. Tình thương của Thiên Chúa, như chính ngài nói, là then chốt đặc biệt 

cho việc hiểu được giáo triều của ngài. Ngài muốn sứ điệp về tình yêu nhân hậu của 

Thiên Chúa được phổ biến tới tất cả mọi người nam nữ, và ngài kêu gọi tín hữu hãy 

trở thành chứng nhân cho sứ điệp này (Cf. Homily at the dedication of the Shrine of 

Divine Mercy, Aug. 17, 2002.)”. 

  

Phải, tôi đã bị khựng lại ở hoàn toàn bị ám ảnh bởi lời kêu gọi này. Tôi đã cầu xin Chúa 

và Mẹ Maria cho biết ý định của các Ngài ra sao. Và tôi tiếp tục suy nghĩ suốt ngày hôm 

đó…. 

  

Sau đó, trên đường đến văn phòng làm việc, trong khi cầu kinh Mân Côi hằng ngày ban 

sáng theo thói quen, tâm trí tôi đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi lời kêu gọi này. Tôi đã cầu 

xin Chúa và Mẹ Maria cho biết ý định của các Ngài ra sao. Và tôi tiếp tục suy nghĩ suốt 

ngày hôm đó…. Tôi đã đọc lại những gì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói về Lòng 
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Thương Xót Chúa, tôi lại càng cảm thấy bị thôi thúc hơn nữa. Sau đây là những đoạn 

(nhất là những chỗ nghiêng đậm) đã mãnh liệt tác động tâm hồn tôi: 

  

 
  
□       “Lạy Cha hằng hữu, vì tội lỗi của chúng con và của toàn thế giới, con xin dâng lên Cha 

Mình Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Cha chí ái Cha là Đức Giêsu Kitô; vì những 

sự khốn khó của Cuộc Người Khổ Nạn, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế 

giới” (Nhật Ký, 476). Thương đến chúng con và toàn thế giới… Thế giới ngày nay cần 

đến tình thương của Thiên Chúa biết bao! Nơi hết mọi lục địa, từ vực sâu khốn khổ 

của loài người, tiếng kêu cầu xót thương dường như đang vang dậy. Nơi nào thù hằn 

và đòi rửa hận thống trị, nơi nào chiến tranh mang lại đau thương và chết chóc cho thành 

phần vô tội, thì ở đó cần đến ân sủng tình thương để ổn định tâm trí con người và tạo lập 

hòa bình. Nơi nào thiếu hụt lòng trọng kính sự sống và phẩm vị con người thì ở đó cần đến 

tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng mà trong ánh sáng của Ngài, chúng ta thấy được 
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giá trị khôn tả của hữu thể con người. Cần phải có tình thương để bảo đảm rằng hết 

mọi bất công trên thế giới này sẽ được kết thúc trong chân lý rạng ngời. 

  

“Thế nên, hôm nay đây, tại Đền Thánh này, Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho 

Lòng Thương Xót Chúa. Tôi làm như vậy với một lòng thiết tha mong ước thấy sứ 

điệp của tình yêu nhân hậu Thiên Chúa, được loan báo nơi đây qua Thánh Faustina, 

cũng được tất cả mọi dân tộc trên thế giới biết đến và làm cho họ tràn đầy niềm hy 

vọng. Chớ gì sứ điệp này, từ nơi đây, chiếu tỏa ra cho quê hương thân yêu của chúng ta 

cũng cho khắp thế giới. Chớ gì lời hứa quyết của Chúa Giêsu được nên trọn, ở chỗ, từ 

nơi đây phải chiếu giãi ra ‘tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của 

Cha’” (x Nhật Ký, 1732). 

 

”Tia sáng này cần phải thắp lên bởi ân sủng của Thiên Chúa. Ngọn lửa tình thương 

này cần phải được chuyền đi cho thế giới. Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới 

mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc! Tôi ký thác công việc 

này cho Anh Chị Em thân mến, cho Giáo Hội ở Krakow và ở Balan, cũng như cho tất cả 

mọi người mến mộ Lòng Thương Xót Chúa đến đây từ Balan hay từ khắp nơi trên thế 

giới. Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!” 

  
(ĐTC Gioan Phaolô II – Bài Giảng Thánh Lễ cung hiến Tân Đền Thờ Chúa Tình Thương ở Lagiewniki, ngoại ô thành phố Krakow, Balan, 

Thứ Bảy 17/8, đoạn 5) 
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□       “Từ khi bắt đầu hiện hữu, Giáo Hội, qua việc bày tỏ mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh, 

đã rao giảng tình thương Chúa, một bảo chứng hy vọng và là nguồn mạch cứu độ con 

người. Tuy nhiên, hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo 

sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên 

Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina. 

 

”Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này. Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc 

dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc 

biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm “mystery of iniquity”. Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di 

sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân 

loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Con người thường sống như thể 

Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho 

mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con 

người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như 

muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, 

họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho 

Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa 

“hoàn toàn khuất bóng” nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. “Mầu nhiệm lầm lỗi” tiếp 

tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này. 

  

”Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, lo 

sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt. Có lẽ chính vì lý do này 

mà Chúa Kitô, qua việc sử dụng chứng từ của một Nữ Tu thấp hèn, đã đến với thời 

đại của chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nguồn mạch sống khuây 

khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đời đời của Thiên Chúa. Sứ điệp tình yêu nhân 

hậu cần được vang vọng một cách mạnh mẽ một lần nữa. Thế giới cần đến thứ tình 

yêu này. Đã đến thời giờ cần phải mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho mọi 

người: cho các kẻ trị vì và thành phần bị áp bức, cho những ai có bản tính và phẩm vị bị tiêu 

ma trong mầu nhiệm lỗi lầm. Đã đến lúc sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa có thể làm cho 

các tâm hồn tràn đầy hy vọng và trở nên tia sáng cho một nền văn minh mới, một 

nền văn minh yêu thương”.   

 
(ĐTC Gioan Phaolô II – Bài Giảng Thánh Lễ Phong 4 tân Chân Phước Balan, Chúa Nhật 

18/8 tại Blonie Park ở Krakow Balan, đoạn 3) 
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Đáp Ứng Thần Linh:  
“Nghe được tiếng Gió ... nhưng không biết Gió sẽ đi đâu” (Gioan 3:8) 

  

 

Nếu việc ưng thuận của Cha Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long làm linh hướng cho 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) được coi là dấu chỉ thời đại cho thấy lý 

do thiên định của việc xuất hiện một Nhóm nhỏ được gọi là Tông Đồ Chúa Tình 

Thương, thì những diễn tiến sau đó cũng cho thấy dấu chỉ thời đại này mỗi ngày một rõ 

nét quan phòng thần linh, như được ghi nhận theo lược sử biên niên thứ tự dưới đây: 

  

Có thể nói hầu như những gì diễn tiến nơi Nhóm TĐCTT này đều có liên quan đến Vị 

Giáo Hoàng xuất hiện từ thế giới cộng sản Balan, nơi có trại diệt chủng Do Thái của 

Đức Quốc Xã từ Thế Chiến II, cũng chính là nơi được Thiên Chúa chọn để ban phát Sứ 

Điệp Lòng Thương Xót Chúa, qua chẳng những Thánh Faustina là Sứ Giả Thương Xót 

mà còn qua cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là Thừa Sai Thương Xót của Người nữa. 
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2009-2010: GIAI ĐOẠN ẤP Ủ 
  

 

 

2-4/4/2009: Khóa Hãy Học Cùng Cha tiên khởi (cũng được gọi là Khóa TĐCTT):  
 

Được tổ chức ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corono Nam California, từ Thứ Năm 

2/4/2009 (đúng ngày ngài qua đời 5 năm trước) đến Thứ Bảy 4/4/2009, nhân dịp qua đời 

đúng 4 năm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị được coi là Tông Đồ Chúa Tình 

Thương tiên khởi và mô phạm cho nhóm, nếu không muoón nói là chính vị sáng lập 

của nhóm. Khóa này chỉ có đúng 8 người, con số vừa đủ cho con tầu Noe xưa. Tổng số 

người được mời tham dự khóa tiên khởi này là 40 người từ các đoàn thể do tôi quen 

biết trong đời sống hoạt động tông đồ của mình, như Thiếu Nhi Fatima (10), Tông Đồ 

Fatima (2), Thân Hữu Đồng Công (6), Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (14), Thiếu Nhi 

Thánh Thể (1), người bạn học cũ 50 năm trước (1), chưa kể hai môi trường tông đồ của 

người vợ là Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona (4) và Thân Hữu Bình 

Cang (2). 

  

 
  

5-6/4/2009 – Xin Chiếm Đoạt Con:  

 

Chúa Nhật Lễ Lá mở màn cho Tuần Thánh, trong Thánh Lễ, tự nhiên tôi cảm thấy được 

thúc đẩy biên soạn một kinh nguyện như để hiến thân làm của lễ toàn thiêu cho LTXC. 
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Sáng hôm đó tôi đã hoàn tất kinh nguyện này, và lấy đầu đề là “Xin Chiếm Đoạt Con” 

và đọc vào giờ Kinh Phụng Vụ chiều hôm đó. Thật không ngờ và hoàn toàn không ngờ, 

ngay hôm sau, Thứ Hai Tuần Thánh, LTXC đã chiếm đoạt tôi, khi tôi bất ngờ bị sa thải, 

với lý do duy nhất là không còn hợp lệ nữa (not qualified) sau 24 năm làm việc ở vai trò 

(position) là program coordinator (phối hợp viên chương trình của Regional Center of 

Orange County phục vụ những người bị chậm phát triển – developmental disabled 

population).  

 

Bấy giờ tôi mới 60 tuổi rưỡi, trong khi tôi dự tính về hưu năm 66 tuổi, thì LTXC đã cho 

tôi về sớm hơn 5 năm rưỡi. Càng ngày tôi càng cảm thấy ý Chúa vô cùng nhiệm mầu 

khi muốn sử dụng tôi full time để làm việc của Chúa, phục vụ Nhóm TĐCTT của Ngài, 

bằng không, tôi không thể nào chu toàn được ơn gọi, sứ vụ và trách nhiệm (nếu tôi còn 

tiếp tục đi làm) không ngờ bận bịu và vất vả nhưng đầy phấn khởi và lợi ích cho riêng 

tôi cũng như cho chung Nhóm như thế.  

 

LTXC quả thật đã chiếm đoạt tôi ngay sau khi Chúa 10ien tôi để thành lập Nhóm 

TĐCTT. Chính kinh nguyện Xin Chiếm Đoạt Con này, được tôi hôm ấy ngẫu hứng đem 

treo ở cuối hội trường của Brother of Saint Patrick cho Khóa TĐCTT III (30/9-1/10/2011), 

cũng đã tác động một cách hết sức lạ lùng và mãnh liệt nơi tâm hồn của một nữ hồn 

nhỏ ở Virginia ngày Thứ Sáu 30/9/2011. Chị đã tuyên hứa TĐCTT vào ngày 1/10/2011, 

Lễ Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và đúng 1 tháng sau, 1/11/20011, Lễ Các Thánh, 

chị đã thực hiện một cuộc đại vượt thoát trong hôn mê của LTXC.  
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21/10/2009 – Mùa Vọng Tin Tưởng:  

 

Thế rồi, để có thể thực hiện thừa tác vụ chuyên biệt của Nhóm đó là mở các cuộc Tĩnh 

Tâm về Lòng Thương Xót Chúa, một thừa tác vụ chưa có một phong trào hay hội đoàn 

Công giáo tiến hành trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại làm, bao gồm cả 

những phong trào lớn chuyên về tĩnh tâm như Cursillo, Linh Thao Đồng Hành, Canh 

Tân Đặc Sủng, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công v.v.  

 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, theo dự tính, sẽ mở các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến 

Với Cha cho chung cộng đồng Dân Chúa và các Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha 

để tuyên mộ cán bộ. Muốn tổ chức Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha cho chung 

cộng đồng thì cần phải giành chỗ (vừa rộng vừa lớn lại vừa rẻ) sớm cả năm trước. Với 

tư cách chung, Nhóm đã ghi danh lần đầu tiên với Marywood Retreat Center là nơi rất 

đông hội đoàn đủ mọi sắc dân (Mỹ, Mệ, Phi, Hàn, Việt v.v. ) ở Giáo Phận Orange sinh 

hoạt cuối tuần để giữ chỗ, và cuối cùng cũng đã lạ lùng chen chân vào được, vào cuối 

tuần lễ 10-12/6/2010.  

 

Sở dĩ người khởi xướng nhóm nói riêng mong muốn tổ chức cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến 

Với Cha vào năm 2010 là vì dự đoán rằng vào lúc ấy, sau 5 năm qua đời, Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolô II được Giáo Hội tuyên phong chân phước. Tuy nhiên, đúng là “mưu 

sự tại nhân thành sự tại thiên”, người tính không bằng trời tính, bởi thế, trong phiên 

họp định kỳ lần ba của nhóm, ngày 21/10/2009, chung Nhóm đã quyết định không tổ 

chức Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha.  

 

Lý do là vì lực lượng còn yếu, chưa đủ nhân sự, nên dời việc tổ chức này vào năm 2011, 

thay vào đó, cần phải mở hai Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha để tuyển thêm cán 

bộ: khóa đầu vào ngày 8-10/4/2010, dịp kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II qua đời 5 năm, và 

khóa sau vào ngày 30/9-2/10/2010, dịp Lễ Chị Thánh Therèse Hài Đồng Giêsu ngày 1 

cũng là dịp Lễ Thánh Faustina ngày 5.  

 

Cả hai khóa Tĩnh Huấn “Hãy Học Cùng Cha” này sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Mẹ 

Dâng Con, vì chỉ có ít người thôi. Chính những thành viên tham dự như chúng ta sẽ 

kêu mời những người thân quen tham dự hai khóa đặc biệt này. Hy vọng, sau hai khóa 

này, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ bắt đầu nẩy mầm cho những Khóa Tĩnh Tâm “Hãy Đến 

Với Cha” sau đó từ năm 2011. Về Khóa Tĩnh Tâm “Hãy Học Cùng Cha” ngày 8-

10/4/2010, đã mời tất cả 14 người, 7 cũ (đã được mời tham dự khóa tiên khởi 2-4/4/2009) 

và 9 mới, nhưng hầu như mọi người đều không thể tham dự vào dịp Tháng Tư này. 
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24-26/6/2010 – Thời Điểm Hồng Ân:  

 

Cuộc Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân. Đây là một cuộc tĩnh tâm không phải do chung 

nhóm TĐCTT tổ chức, mà chỉ có 2 vợ chồng TĐCTT Cao Tấn Tĩnh và Cao-Bùi Thúy-

Nga dựa vào tư cách của nhóm để tổ chức hầu giữ một địa điểm tĩnh tâm khó kiếm, 

vừa gần gũi với đa số tham dự viên ở Cộng đồng Công giáo Giáo phận Orange, vừa 

rộng rãi, vừa rẻ tiền (có thể tĩnh tâm free) này cho chung nhóm ở Cuộc Tĩnh Tâm Hãy 

Đến Với Cha 2011.  

 

Cuộc Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân, về nội dung và mục đích này có thể coi như dạo 

khúc mở màn cho các Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha tại cùng một địa điểm và thời 

điểm (là Tháng Thánh Tâm Chúa). Cuộc Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân được tổ chức 

với mục đích cùng với cộng đồng dân Chúa hải ngoại hướng về và hiệp thông với Giáo 

Hội ở Việt Nam trong Năm Thánh (24/11/2009-6/1/2011). Thế nên, thời điểm của cuộc 

tĩnh tâm đặc biệt này được diễn tiến vào đúng ngay giữa Năm Thánh.  

 

Con số ghi danh tham dự là 36 và đã đến tham dự khoảng hơn kém con số này. Vợ 

chồng TĐCTT này chủ trương tĩnh tâm tùy lòng hảo tâm đóng góp, hoàn toàn không 

chú trọng tới tiền bạc hơn là phục vụ vô vị lợi. Không ngờ, việc phục vụ một cuộc tĩnh 

tâm trên 30 người này mà chỉ có một cặp vợ chồng duy nhất kiêm hết mọi sự (kèm theo 

một thiên thần đầu bếp tại gia được Trời Cao bất ngờ gửi đến) đã gây tác động không 
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nhỏ tới thành phần tham dự viên. Về vật chất thì số tiền ủng hộ của tham dự viên vừa 

đủ để trang trải mọi sự chi phí cho biến cố này.  

 

Thế nhưng, vấn đề quan trọng là ở chỗ có ¼ tham dự viên của cuộc tĩnh tâm 2010 này 

đã trở lại với Cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha năm 2011 sau đó. Tuy nhiên, với tư cách 

chung Nhóm, người khởi xướng đã kêu gọi thành phần tham dự viên Tĩnh Tâm Thời 

Điểm Hồng Ân trên 30 người này tiếp tục tham dự Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha vào 

thời điểm 30/9-2/10/2010 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, nhưng, vì chưa tới 

đúng thời điểm của mình, khóa tĩnh huấn này cũng bất thành như khóa dự tính vào 

tháng 4 cùng năm, vì thời điểm và địa điểm tổ chức.   

  

 
  

 
15/12/2010 – Dấu Chỉ Thời Đại:  

 

Trong phiên họp định kỳ tất niên của mình vào ngày Thứ Bảy 15/12/2010 này, chung 

Nhóm, theo gợi ý của người khởi xướng, đã đồng thanh quyết định thực hiện hai việc 

trong năm 2011:  

 

1- Biến cố “Tia Sáng Từ Balan” tại Trung Tâm Công Giáo Giáo Phận Orange vào Thứ 

Bảy ngày 2/4/2011, ngày đúng 6 năm trước (cũng vào Thứ Bảy), ĐTC Gioan Phaolô 
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II qua đời, vị giáo hoàng, theo dự đoán cá nhân của người khởi xướng nhóm, có thể 

sẽ được phong chân phước vào Tháng 10/2011;  

 

2- Biến cố Tĩnh Tâm “Hãy Đến Với Cha” tại Marywood Retreat Center vào cuối tuần 

24-26/6/2011 kết thúc Tháng Thánh Tâm Chúa.  

 

Không ngờ, sự kiện ĐTC Gioan Phaolô II được phong chân phước, được Tòa Thánh 

loan báo vào giữa Tháng Giêng 2011, sau quyết định cuối năm của chung Nhóm, và 

thời điểm Nhóm dự tính cũng từ cuối năm 2010 trước đó về việc tổ chức cho Biến Cố 

“Tia Sáng Từ Balan” ngày 2/4/2011 trước đúng 1 tháng biến cố ngài được phong chân 

phước và Khóa Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha sau khi ngài được phong chân phước gần 2 

tháng, cả hai đều là những “dấu chỉ thời đại” cho thấy Nhóm TĐCTT đang theo đúng 

chiều hướng Chúa muốn và định liệu, cũng như đúng lòng mong muốn là bắt đầu công 

khai hoạt động vào lúc ngài được phong chân phước. 

 

  

 
  

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

16 
 

 

NĂM 2011 – THỜI ĐIỂM LỘ DIỆN 
 

 
2/4/2011 – Ngày Tia Sáng Từ Balan.  

 

Theo tiến trình phát triển của một cơ cấu hay tổ chức thì biến cố Tia Sáng Từ Balan do 

chung Nhóm TĐCTT tổ chức cả một ngày trong Nguyện đường của Trung Tâm Công 

Giáo của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo Phận Orange có thể được kể như là một 

buổi chính thức ra mắt cộng đồng dân Chúa cả trăm người. Trong ngày sinh hoạt về đề 

tài này, bao gồm cả lần chuỗi Thương Xót, ăn trưa miễn phí, và Thánh Lễ bế mạc, các 

thành viên của nhóm đã thay nhau nói về Sứ Điệp của Lòng Thương Xót Chúa, Sứ Giả 

của Lòng Thương Xót Chúa là Thánh Nữ Faustina và Tông Đồ của Lòng Thương Xót 

Chúa là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị chuẩn chân phước của Giáo Hội. Cuộc 

tổ chức này chẳng những được tham dự viên đóng góp ủng hộ huề vốn thuê địa điểm 

không rẻ và bữa ăn trưa thanh đạm, mà còn lôi kéo được một số tham dự viên hôm ấy 

chú ý tới nhóm và đã trở lại (cùng rủ thêm người tới) với cuộc Tĩnh Tâm Hãy Đến Với 

Cha hai tháng rưỡi sau. 
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24-26/6/2011 – Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha.  

 

 

Đây là cuộc tĩnh tâm đầu tiên do Nhóm tổ chức. Những đề tài cho cuộc tĩnh tâm này 

hoàn toàn chuyên về Lòng Thương Xót Chúa rất hay, hình như chưa được khai thác và 

trình bày, chẳng hạn như “Tôi Khát – Xin cho Tôi uống”, Thánh Giá: Chân Dung của 

Lòng Thương Xót Chúa, Tội Lỗi: Vực Thẳm của Lòng Thương Xót Chúa, Tội Nhân: Mồi 

Ngon của Lòng Thương Xót Chúa, và Trái Tim Vô Nhiễm: Nơi con nương náu, đường 

đến với Chúa. Ngoài ra, một yếu tố thu hút cộng đồng dân Chúa nữa là “hoàn toàn 

miễn phí”.  

 

Dường như tên tuổi của thành phần thuyết giảng không có tác lực hấp dẫn bao nhiêu 

bằng 2 yếu tố trên. Nhiều người ghi danh tham dự đều thắc mắc về vấn đề tĩnh tâm 

miễn phí lần đầu tiên mới có đối với họ, và nhờ đó có nhiều người lần đầu tiên đi tham 

dự tĩnh tâm trong đời. Họ đã nghe thấy câu trả lời trước và trong cuộc tĩnh tâm rằng:  

 

1- “Hãy Đến Với Cha” không thể nào lại cần phải có tiền mới được, và không từ chối 

một người nào dù đã quá con số dự định tiếp nhận;  

 

2- Chỉ cần tấm lòng cởi mở và bàn tay trống không để sẵn sàng mở ra đón nhận ơn 

Chúa ban;  

 

3- Số tiền ủng hộ của tham dự viên là do họ trả về cho Chúa (hơn là cho ban tổ chức) 

những gì Ngài ban tặng cho họ;  

 

4- Chính thành phần tổ chức phải cám ơn tham dự viên vì đã được dịp phục vụ Chúa 

theo gương của Chúa để được nên giống Chúa hơn. Con số dự định thâu nhận ngay từ 

ban đầu là 75, vì tối đa là 80 (cả ban tổ chức) mới được và đủ chỗ ngủ qua đêm.  

 

Tuy nhiên, con số gọi đến ghi danh lên tới trên 140, vì họ rủ nhau đi và ghi danh dùm 

cho nhau. Nhưng số tham dự viên hiện diện trong cuộc tĩnh tâm này hơn kém 115. Cái 

gây ấn tượng nhất nơi hầu như tất cả tham dự viên đó là việc phục vụ của ban tổ chức. 

Ở chỗ, của cho không chẳng phải là của vứt đi mà là của rất quí. Với một số ít, thật ít 

người (kể như full time chỉ có 5/8 người) mà phục vụ trên 100 người, lo chu toàn hết 

mọi sự, về mọi phương diện: phụng vụ, ăn uống, trang trí, tài liệu, tiếp đãi v.v. Thành 

quả cũng như hai lần tổ chức trước, Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân và Tia Sáng Từ 

Balan, về vật chất, mọi sự đã được trang trải vừa đủ từ số tiền ủng hộ của tham dự viên, 

và về tinh thần, một số ghi danh ngay sau cuộc tĩnh tâm để tham dự Khóa Tĩnh Huấn 

Hãy Học Cùng Cha và thực sự họ đã trở lại sau đó. 
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2-3/9/2011: Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha II.  

 
Đây là Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha thứ hai sau gần 2 năm rưỡi từ khoa tiên 

khởi (2-4/4/2009), cũng như sau hai lần cố tổ chức nhưng hoàn toàn bất thành trong 

năm 2010.  

 

Phải nói rằng biến cố này tiếp nối biến cố kia (Thời Điểm Hồng Ân, Tia Sáng Từ Balan, 

Hãy Đến Với Cha), và nhờ đó cứ tiếp tục lôi kéo tham dự viên đến với Nhóm TĐCTT, 

nơi Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha II này.  

 

Số ghi danh tham dự lên tới 33, tuy chỉ nhận 30. Nhưng từ chối 5 người vì họ chưa qua 

Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha (tuy nhiên, điều này cũng cho thấy tác dụng của Tĩnh Tâm 

Hãy Đến Với Cha đã ảnh hưởng cả đến những người không tham dự), và 5 người nữa 

không thể tới được ngoài lòng mong ước.  

 

Trong 23 tham dự viên bao gồm cả 4 giáo phận Nam California (San Diego 1, San 

Bernadino 2, Los Angeles 4, và Orange 15 và 1 Sơ từ Việt Nam), 1 người vì công việc 

khẩn trương bất thường đành phải bỏ về nữa chừng, và 3 người không thể ở lán lại để 

dự bữa tối và dự lễ bế mạc.  

 

Trong số 19 người còn lại 18 người đã chính thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT. 
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30/9-1/10/2011: Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha III.  

 
Phải nói rằng khóa này là một khóa bonus Chúa gửi đến cho Nhóm, hoàn toàn bất ngờ 

ngoài ý muốn của mọi người. 

 

Vì khóa này hoàn toàn ngoài dự tính, và tất cả thành phần tham dự viên đều ở ngoài 

tiểu bang: 12 từ Philadelphia, Pennsylvania, và 7 ở Arlington Virginia, với 5 từ Na Uy 

(chỉ tham dự nguyên ngày Thứ Bảy).  

 

Nhóm 24 người này toàn là hồn nhỏ về Orange County để tham dự Đại Hội Đạo Binh 

Hồn Nhỏ mừng kỷ niệm 33 năm thành lập ở hải ngoại ở Trung Tâm Công Giáo vào 

Chúa Nhật 2/10/2011.  

 

Số anh chị em chính thức tuyên hứa gia nhập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương là 13 

vị. 
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Cử Hành LTXC: Không ngờ mối quen biết riêng tư giữa người khởi xướng Nhóm 

TĐCTT và người trưởng nhóm ở Virginia, thường trao đổi điện thoại với nhau về Hồn 

Nhỏ, trước khi và nhất là trong thời gian cuốn Ân Sủng và Tình Thương đang được viết 

về và viết cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương đã trở thành móc nối mầu nhiệm đầy 

quan phòng của Tình Yêu Nhân Hậu – Merciful Love (của Đạo Binh Hồn Nhỏ) và cho 

Lòng Thương Xót Chúa – Divine Mercy (của Tông Đồ Chúa Tình Thương). Nếu tính 

khóa bonus này nữa thì kể như mỗi năm Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương có một 

Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha, bù cho năm 2010 bị hụt hẫng vì chưa tới thời 

điểm của mình, thời điểm Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước, vị đã có những 

lời lẽ tác động gây gợi hứng cho việc hình thành của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương. Chính từ Khóa Tĩnh Huấn Hãy Đến Với Cha và Hãy Học Cùng Cha đặc biệt 

duy một ngày này, tôi mới bắt đầu phát động “cử hành LTXC” khi lần chuỗi Thương 

Xót, bằng cách quì (suốt chuỗi kinh), giang tay (khi đọc “Lạy Cha hằng hữu, con xin 

dâng lên Cha...), và đấm ngực (khi đọc “xin thương xót chúng con và toàn thế giới ở 

từng kinh trong 10 kinh). Tôi chỉ gợi ý trong bài nói về Chuỗi Kinh Thương Xót nhưng 

khi thực sự lần chuỗi vào lúc 3 giờ chiều thì mọi người đồng thanh thực hành ... từ đó 

đã trở thành lệ của Nhóm TĐCTT ở khắp nơi. 
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(Lời đề nghị của em về việc lần Chuỗi Thương Xót bằng cách cử hành với tất cả thân xác với cử 

chỉ quí gối và giơ tay lên lần đầu tiên đã được Khóa LTXC III hưởng ứng vào ngày 1/10/2011) 

  

 

Nhìn chung, Nhóm TĐCTT đã hoàn toàn gắn liền với ĐTC GPII: Giỗ 3 năm của ngài – 

2008: Nhóm được cảm hứng thành lập; giỗ 4 năm – 2009: Nhóm được hình thành; giỗ 6 

năm – 2011: Nhóm ra mắt cộng đồng dân Chúa, và Nhóm bắt đầu triển nở cùng năm 

ngay sau biến cố ngài được phong chân phước ngày 1/5/2011, với một cuộc Tĩnh Tâm 

Hãy Đến Với Cha và 2 Khóa Tĩnh Huấn Hãy Học Cùng Cha trong một thời khoảng 

ngắn ngủi 3 tháng.  

  

Tiếp theo là những biến cố đặc biệt liên quan đến sự tiến triển về các sinh hoạt đặc biệt 

và nhân số của Nhóm TĐCTT trong Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam ở Hoa Kỳ từ khi 

thành lập cho tới nay và sau này.... 

  
21/9/2011 – TĐCTT Hội Ngộ lần đầu tiên: 

 

Quí TĐCTT Khóa I – 2009 và TĐCTT Khóa II – 2011 qui tụ lại tại tư gia của tại nhà Chị 

Đào Hạnh Kim, TĐCTT II – 2011, và Anh Võ Hải, TĐCTT IV – 2012, ở Fountain Valley 

GP Orange California, để Nhóm TĐCTT I (8 người từ 4/2009) mừng các tân TĐCTT II. 

Lệ mừng các tân TĐCTT bắt đầu từ lần đầu tiên này, nhưng thường vào Tháng 8, sau 

tĩnh tâm mùa hè trong hai tháng 6 và 7. 
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7/12/2011 – Nhóm TĐCTT Mừng Giáng Sinh chung với nhau lần đầu tiên  

cũng tại tư gia AC Hải Kim. 
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NĂM 2012 – THỜI ĐIỂM CHUYỂN MÌNH  
 
 

 

 

 

14/7/2012 – Thường Huấn I về Đức Tin trong Năm Đức Tin, một biến cố để tăng bổ 

kiến thức về giữ đạo và sống đạo cho nội bộ nhóm, được thực hiện tại nhà Chị Đào 

Hạnh Kim, TĐCTT II – 2011, và Anh Võ Hải, TĐCTT IV – 2012, ở Fountain Valley GP 

Orange California, có Cha Nguyên Châu Diên, CMC, bạn của tôi, đang nghỉ hè ở 

California hằng năm, đến dâng lễ khai mạc ban sáng. 
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24-26/8/2012 – Khóa Hãy Học Cùng Cha IV: Chỉ có một số TĐCTT ban đầu ở Nam 

California mới tham dự cả hai cuộc tĩnh tâm Hãy Đến Với Cha và tĩnh huấn Hãy Học 

Cùng Cha, đó là những anh chị em TĐCTT khóa II (đầu Tháng 9/2011 trên đây) và khóa 

IV (Tháng 8/2012 dưới đây). 

 

  

 
  
 

9/9/2012 – Chuyến Tông Đồ Bác Ái Cứu Trợ I: Anh chị em TĐCTT âm thầm rủ nhau 

từ Orange County, lái xe 2 tiếng đồng hồ, lên Camarillo thuộc Ventura County, bắc Los 

Angeles, để thăm gia đình AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh, cả hai chẳng 

những bị mất việc mà còn mất nhà nữa, đang sống lận đận thiếu thốn, để chẳng những 

an ủi anh chị về tinh thần mà còn hỗ trợ về vật chất. Biến cố này là dạo khúc cho việc 

bác ái cứu trợ anh chị em homeless ở downtown Los Angeles hằng năm từ năm 2013 

vào dịp Giáng Sinh và sau đó (từ năm 2014) vào cả dịp Phục Sinh. 
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24-25/2/2012 – Tĩnh Tâm Hãy Đến Với Cha lần đầu tiên ngoài California tại Nhà 

Thờ Holy Innocent TGP Philadelphia PA. Nhờ nhóm anh chị em Hồn Nhỏ sang tham 

dự cuộc tĩnh tâm đặc biệt ngày 30/9 – 1/10/2011 và tuyên hứa TĐCTT Khóa III đã đứng 

ra tổ chức 2 năm liền: 2012 và 2013, tại National Shrine of Saint Katherine of Drexel. 
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NĂM 2013 – THỜI ĐIỂM NẨY NỞ 
 

(Chủ đề các khóa LTXC: “Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!” - Năm Đức Tin của Giáo Hội) 
 

 

7/2/2013 - Nhóm TĐCTT mừng Tết đầu tiên chung với nhau tại nhà AC Hải Kim, bao 

gồm các khóa TĐCTT I, II và IV, có cả hai cha linh Hướng Nguyễn Tuấn Long và Phạm 

Ngọc Tuấn. 
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22-24/2/2013 - Nhóm TĐCTT V tuyên hứa đầu tiên ngoài CA ở Miền Đông Bắc Hoa 

Kỳ, bao gồm TGP Philadelphia và Giáo Phận Arlington VA 

  

 
 

15-17/3/2013 Tĩnh Tâm lần đầu tiên ở TX tại TGP Galveston-Houston trong khu vực 

của Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Tâm 
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14-16/6/2013 - Khóa TĐCTT VII:  

 

Ở California, mãi cho tới năm 2013 này mới không còn hai đợt tĩnh tâm (khóa Hãy Đến 

Với Cha rồi sau đó là Khóa Hãy Học Cùng Cha) cho những ai muốn gia nhập Nhóm 

TĐCTT nữa.  

 

Bởi vì, vào chính cuộc tĩnh tâm Hãy Đến Với Cha này, chỉ bao gồm kiến thức chung 

chung về LTXC theo chủ đề của từng năm, có một số tham dự viên ở các nơi ngoài Nam 

California, chẳng hạn như thuộc Giáo Phận Portland OR (2), Giáo Phận Phoenix AZ (6), 

Giáo Phận Vinh VN (1), những tham dự viên không thể nào tham dự khóa 2 - Hãy Học 

Cùng Cha (cao hơn, chuyên về linh đạo LTXC của Nhóm TĐCTT).  

 

Chưa hết, nội bộ TĐCTT cũng không thể nào đi khắp nơi thực hiện 2 khóa một lúc: Hãy 

Đến Với Cha và Hãy Học Cùng Cha để tuyển mộ TĐCTT. Thế nên, từ khóa TĐCTT VII 

- 7/2013 này, điều kiện tối thiểu để trở thành TĐCTT là tham dự một cuộc tĩnh tâm, 

trong đó bao gồm thường 9 đề tài, 5 đề tài chính theo chủ đề hằng năm, còn 3-4 đề tài 

nữa chuyên về Sứ Điệp và linh đạo LTXC liên quan đến Thánh Faustina và Thánh 

Gioan Phaolô II cùng Giáo Hoàng Phanxicô. 
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13/7/2013 - Ngày Thương Huấn II về Giáo Lý kết thúc Năm Đức Tin, tại Brothers of 

Saint Patrick, gồm TĐCTT khóa I (2009), II (2011), IV (2012), VII (2013), tham dự viên 

phải làm một bài trắc nghiệm có phần thưởng cho 3 người đầu một bộ sách về Giáo Lý, 

ngoài ra, ai cũng được tôi tặng một bộ 2 cuốn Ý Thức Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. 
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19-21/7/2013 - Tĩnh Tâm về LTXC đầu tiên ở Washington State tại Giáo Xứ Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Seattle 

 

 
 

30/8 - 1/9/2013 - Tĩnh Tâm lần đầu tiên ở Tiểu Bang Virginia GP Arlington, tại tư gia 

của Chị Nguyễn Phương, TĐCTT V 2013 và Anh Nguyễn Hùng, TĐCTT XVI 2015 
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22/12/2013 – Chung Nhóm TĐCTT Tặng Quà Giáng Sinh cho anh chị em homeless 

ở downtown Los Angeles lần đầu tiên 
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NĂM 2014 - THỜI ĐIỂM TĂNG TIẾN 
 

(Chủ đề các khóa LTXC: “Chúa Giêsu động lòng thương!” - Năm ĐTC Gioan Phaolô hiển thánh) 

 

 

Năm 2014 vẫn tiếp tục các cuộc tĩnh tâm về LTXC ở các nơi đã được thiết lập các Nhóm 

TĐCTT từ năm 2013, như TGP Galveston-Houston TX, TGP Seattle WA, GP Orange CA 

(bao gồm cả GP San Bernadino, GP San Diego, TGP Los Angeles), GP Arlington VA, 

cho cả riêng nội bộ lẫn chung cộng đồng dân Chúa địa phương. 

  

Ngoài ra, các sinh hoạt nội bộ thường xuyên vẫn tiếp tục như năm 2013, như hội ngộ 

tiểu nhóm hằng tháng (nhất là ở Nam California càng ngày càng đông nên chia ra thành 

các tiểu nhóm), mừng tân TĐCTT (tháng 8) và mừng Giáng Sinh (tháng 12) 

  

Tuy nhiên, năm 2014 còn bắt đầu những biến cố mới thứ tự như sau: 1- Tặng Quà Phục 

Sinh lần đầu tiên cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles; 2- Hành Hương 

Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014; 3- Tĩnh Tâm riêng cho nội bộ TĐCTT (Tháng 

6); 4- TĐCTT tham dự Ngày Thánh Mẫu (đầu Tháng 8); 5- Tĩnh tâm lần đầu tiên ở GP 

Rochester New York (cuối Tháng 8). 

  

25-5/2014 Tặng Quà Phục Sinh homeless ở downtown Los Angeles, vì Mùa Phục 

Sinh mới chính là Thời Điểm của LTXC, như lễ LTXC vào Mùa Phục Sinh: 
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24/4 - 5/5/2014 Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày nhân dịp ĐTC GPII được 

phong hiển thánh Chúa Nhật 27/4/2014 và từ Roma sang Balan là nơi được trời cao 

chọn để ban bố Sứ Điệp LTXC cho thế giới ngày nay qua hai vị thánh của đất nước này 

là Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng GPII: 

 

 
Ở hầm Đền Thánh Divine Mercy trong khu Tu Viện Chị Thánh Faustina (hình dưới) 
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27-29/6/2014 - Tĩnh Tâm riêng cho nội bộ TĐCTT lần đầu tiên ở Đền Thánh Mẹ 

Dâng Con Corona, nơi Nhóm TĐCTT được thành lập 2-4/4/2009, cuộc tĩnh tâm 3 ngày 

này thay cho Ngày Thường Huấn (1 ngày) như năm 2012 và 2013: 

  

 
Với Cha Tổng Linh Hướng Nguyễn Tuấn Long trong hội trường tối Thứ Sáu 

 

 
Với Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh 

trước tượng Thánh Giuse ở đầu Hội Trường Chúa Nhật 
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7-10/8/2014 TĐCTT tham dự Ngày Thánh Mẫu, một cơ hội cho TĐCTT các nơi được 

gặp nhau lần đầu tiên (giữa California, Seattle WA, Philadelphia PA và Houston TX): 
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23-24/8/2014 - Tĩnh Tâm lần đầu tiên ở GP Rochester New York, do Cha Quản 

Nhiệm Cộng Đoàn CGVN Rochester NY Lêo Vũ Đình Huyến, CMC mời đến: 

  

 
 

  

  

Các Tiểu Nhóm TĐCTT ở California - kể từ sau Khóa TĐCTT VII 6/2013, Nhóm 

TĐCTT ở GP Orange bắt đầu tăng vọt nhân số, bởi thế đã phải chia ra làm hai nhóm, 

một vẫn ở tư gia của AC Hải Kim Fountain Valley, và một ở tư gia của AC Duy Dung 
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Stanton. Thế rồi, sau khóa TĐCTT XII - 7/2014 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Nhóm 

TĐCTT Nam California được chia thành 5 nhóm: 1 ở TGP LA (vốn đã có trước đó), 3 ở 

GP Orange (thêm 1 tiểu nhóm nữa) và 1 ở GP San Bernadino.  

 

Các tiểu nhóm hội ngộ với nhau mỗi năm 5 lần: vào tháng 9, 10, 11, tháng 1 và 3. Tổng 

Nhóm họp chung thường ở Brothers of Saint Patrick vào 5 tháng khác trong năm là 

tháng 12 (Giáng Sinh), 2 (Tết), 4 (Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC), 5 (Mừng kỷ niệm thụ 

phong linh mục các Cha Linh Hướng) và 8 (mừng các tân TĐCTT). Còn 2 tháng mùa hè 

là 6 và 7 để tổ chức 2 cuộc tĩnh tâm, 1 cho nội bộ vào Tháng 6 và 1 cho chung cộng đồng 

dân Chúa vào tháng 7.  

 

Mỗi khi hội ngộ tiểu nhóm đều dựa vào tập Cẩm Nang Hội Ngộ của chung nhóm. Năm 

2015 và 2016 theo các điều tâm niệm để kiểm điểm và áp dụng cho từng năm: Năm Đời 

Thánh Hiến 2015 và Năm Thánh Thương Xót 2016. 

 

 
 

Nhóm TĐCTT TGP LA - Tháng 1/2014 

tại tư gia của AC Trưởng Tiểu Nhóm Nguyễn Việt Phát và Bùi Xuân Hồng 
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Tiểu Nhóm 1 GP Orange Tháng 10/2014 họp lần đầu tiên ở văn phòng của Chị Nguyễn Châu 

Ngọc Huệ ở Garden Grove 

 

 
 

Tiểu Nhóm 1 GP Orange Tháng 11/2014 họp lần thứ hai trở đi cho tới đầu năm 2015 tại tư gia 

của Chị Trần Tuyết Hồng ở Santa Ana 
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Tiểu Nhóm 2 GP Orange hội ngộ tại tư gia của AC Trưởng Tiểu Nhóm Đinh Ngọc Duy và 

Trần Mỹ Dung - Tháng 11/2014 ở Stanton 

 

 
 

Tiểu Nhóm 3 GP Orange Tháng 11/2014 - hội ngộ tại tư gia của Chị Trưởng Tiểu Nhóm 

Nguyễn Vũ Thủy Tammie ở Santa Ana 
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Tiểu Nhóm GP San Bernadino - Tháng 11/2014 -Hội ngộ ở tư gia của các Cha Đồng Công phục vụ Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona 

 

  
TĐCTT Nam Cali Hội Ngộ Mừng Giáng Sinh ngày 11/12 ở St Patrick càng đông vui hơn trước  
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NĂM 2015 - NĂM ĐỜI THÁNH HIẾN 
(Từ CN I Mùa Vọng 30/11/2014 đến Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2016, Ngày Đời Thánh Hiến) 

 
Chủ Đề Tĩnh Tâm năm 2015: "Trọn lành như Cha là Đấng Thương Xót" 

(chuyển tiếp từ chủ đề "Chúa Giêsu động lòng thương" năm 2014 và trước khi sang chủ đề "Thánh Linh - Thâm 

Cung của LTXC" năm 2016 để trọn vẹn chủ đề về 3 Ngôi cho 3 năm liền) 

 

Năm 2015 vẫn tiếp tục truyền thống và sinh hoạt của các năm trước, như tổ chức các 

cuộc tĩnh tâm ở những nơi đã có các nhóm TĐCTT, (năm nay hoàn toàn không có một 

nơi mới nào), nhưng có một cuộc tĩnh tâm đặc biệt tổng hợp TĐCTT khắp nơi ở Hoa Kỳ 

lần đầu tiên tại Đền Thánh Katherine Drexel ở TGP Philadelphia nhân dịp Hội Ngộ Thế 

Giới Các Gia Đình VIII - 9/2015. 

 

Cũng bắt đầu từ Năm Đời Thánh Hiến này, vào đúng ngày 1/1/2015, Lễ Mẹ Thiên 

Chúa, Nhóm TĐCTT bắt đầu lệ Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ 

chiều chung Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả mục chia sẻ Phúc Âm theo lễ hằng ngày, cầu 

cho Đức Thánh Cha, lời nguyện và lời cầu của Kinh Phụng Vụ ban chiều, Kinh Tuần 7 

Kính Đức Mẹ v.v. 

 

 
Làm gì thì làm, như trong việc sửa soạn cho cuộc tĩnh tâm chung cộng đồng 7/2015 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, anh chị em cũng dừng 

tay cử hành LTXC ngay tại chỗ, như trong nhà bếp trên đây. 
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6/2/2015 - Mừng Tết Chúc Tuổi 3 cha linh hướng TĐCTT Nam California, lần đầu 
tiên đầy đủ 3 cha, không kể Tháng 5 mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của các vị: 

 

 
 
 
11/4/2015 - Tĩnh tâm áp lễ LTXC lần đầu tiên ở Brothers of Saint Patrick: 
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11/7/2015 - Chuyến viếng thăm bác ái nội bộ II: 

 

Trong năm 2015 chung Nhóm TĐCTT cũng thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ 

nội bộ lần 2, ngày 11/7/2015, sau lần nhất ngày 9/9/2012.  
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Sáng viếng xác người chị Phật tử của Chị Trần Tuyết Hồng 

 
Trưa - viếng mộ của cha mẹ Chị Luu Ngọc Trinh và Trần Liên Hương 
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Buổi chiều thăm Chị Tạ Thị Tỵ mới mổ tim đang dưỡng bệnh 

 

20-29/9/2015 - hành trình miền Đông Bắc Hoa Kỳ (tĩnh tâm chung ở Philadelphia PA) 
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1/12/2015 - Tặng Quà Thanksgiving cho homeless ở downtown Los Angeles, nhờ 

được Hãng JC Penny bỏ đi cả 10 ngàn bao comforter (chăn bông), trong đó Nhóm 

TĐCTT, nhờ giấy non-profit của Hiệp Hội Tin Mừng Sự Sống - The Good News of Life 

Association do tôi đặc trách, và qua trung gian của cơ quan East West Logistics Inc, đã 

xin được 900 comforters (giá mỗi comforter đề ở ngoài bao là 150 Mỹ kim) để đem tặng 

cho anh chị em homeless. 
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NĂM 2016 - NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT 
 

(Giáo Hội khai mạc từ ngày 8/12/2015 đến 20/11/2016 Lễ Chúa Kitô Vua) 
 

Chủ Đề Tĩnh Tâm Năm 2016: "Thánh Linh - Thâm Cung của LTXC" 

 

 
Năm 2016 không là năm rất bận rộn với đủ mọi sinh hoạt liên quan đến và theo chiều 

hướng Năm Thánh Thương Xót (8/12/2015 - 20/11/2016), cũng như theo chiến dịch Sống 

Chuyên Nghiệp LTXC (expert in mercy - ĐTC Phanxicô kêu gọi). 

 

Trước hết với cuộc tĩnh tâm dọn Mừng Năm Thánh vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 

7/12/2015, sau nữa là việc Tặng Quà Giáng Sinh vào ngay đêm Giáng Sinh 24/12/2015, 

bằng cách đi đến từng anh chị em homeless vào ngay đêm hôm tưng bừng mừng Giáng 

Sinh này, thêm vào đó là lệ Chầu Thánh Thể hằng tháng chung với nhau vào ngày 17 

mỗi tháng trong Năm Thánh Thương Xót ở Nhà Thờ Blessed Sacrament Westminster, 

từ 9 giờ tối đến 10 giờ đêm, chưa hết, còn thực hiện chuyến Mission đầu tiên của Nhóm 

TĐCTT trong chính Năm Thánh Thương Xót này (vào cuối năm thánh, thay vì năm 

2018 mới bắt đầu như dự tính). 

 

Năm 2016, LTXC cũng đưa Nhóm TĐCTT đến 3 địa điểm khác nhau để phục vụ tĩnh 

tâm, thứ tự như sau: Fort Worth TX 22-24/4/2016; Hawaii HI 27-29/5/2016; San Jose CA 

21-23/7/2016.  

 

Cũng liên quan đến tĩnh tâm trong Năm Thánh Thương Xót, riêng ở GP Orange là nơi 

chính của TĐCTT Nam California nói riêng và Hoa Kỳ nói chung, tổ chức 1 cuộc tĩnh 

tâm ngay tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của GP này, cho chung cộng đồng dân 

Chúa.  

 

Ngoài ra, cũng bắt đầu từ năm 2016, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, bao gồm TGP 

Philadelphia PA, GP Arlington VA và GP Rochester NY bắt đầu tĩnh tâm chung với 

nhau ở một nơi, luân phiên. Năm 2015 (tháng 9) ở TGP Philadelphia với toàn thể 

TĐCTT khắp nơi về. Năm 2016 ở GP Rochester NY và năm 2017 ở GP Arlington. 
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7/12/2015 - Tĩnh tâm khai mạc Năm Thánh Thương Xót ở Brs, of Saint Patrick 
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24/12/2015 - Tặng Quà Giáng Sinh cho anh chị em homeless lần đầu tiên vào chính 

Đêm Giáng Sinh, được gọi là Homeless By Christmas Night, đến với từng người, tìm 

kiếm từng người, bên lề đường hay trong xó tối ở một góc phố ẩn khuất nào đó, ở 

downtown Los Angeles và Orange County: 

 

 
 

2/1/2016 - Tặng Quà Tân Niên cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles 
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17/1/2016 - Nhóm TĐCTT Chầu Thánh Thể lần đầu tiên trong Năm Thánh Thương 

Xót ở Nhà Thờ Blessed Sacrament Westminster: 

 

 
 

 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

55 
 

22-24/4/2016 - Tĩnh Tâm lần đầu ở GP Fortworth TX tại Holy Family Retreat House  
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27-29/5/2016 - TĐCTT phục vụ tĩnh tâm “chưa từng có” ở đảo Maui GP Hawaii 
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11/6/2016 - Tĩnh Tâm đặc biệt về LTXC trong Tháng Thánh Tâm ở Brs. of St Patrick 
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8-9/7/2016 - TĐCTT Đông Bắc HK (VA+NY) Tĩnh Tâm ở Notre Dame Retreat Ctr NY 
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16-17/7/2016 - Khóa LTXC XX ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA 
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19/9 - 8/10/2016 - TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo (đầu tiên) Xuyên Việt  

 

 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

61 
 

21-23/10/2016 - Khóa LTXC (đầu tiên) XXI ở GP San Jose Bắc California 

  

Khóa LTXC XXI SJ có 2 cái lạ: ăn trưa ngoài trời ở parking và Kiệu Ảnh LTXC ra Đài Mẹ Lộ Đức bế mạc 
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19/11/2016 - TĐCTT Tĩnh Tâm Bế Mạc (CN 20/11) Năm Thánh Thương Xót 2016 
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NĂM 2017 - NĂM THÁNH MẪU FATIMA 

(TĐCTT khai mạc ngày 8/12/2016 và bế mạc ngày 31/10/2017) 
 

Chủ Đề Tĩnh Tâm Năm 2017: "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót" 
 
 

Lịch Trình Sinh Hoạt  

 

Tháng 1: TĐCTT Nam CA mừng Tết tại Hội Trường Nhà Thờ St Barbara  

                Tối Thứ Ba 24/1/2017 

 

Tháng 2: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm theo ấn định thứ tự 1-2-3-4 vào  

                Tối ngày Thứ Năm trong tháng 

  

Tháng 3: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm theo ấn định thứ tự 1-2-3-4 vào  

                Tối ngày Thứ Năm trong tháng 

  

Tháng 3-4: TĐCTT phục vụ Khóa LTXC ở Hawaii, chuyến đi 8 ngày  

                  Từ Thứ Hai 27/3 đến Thứ Hai 3/4/2017 

  

Tháng 4: - TĐCTT Nam CA tĩnh tâm Thứ Bảy 22/4 dọn mừng Lễ LTXC (Chúa Nhật  

                   23/4), và  

                 - Khóa LTXC ở TGP Galveston-Houston TX vào cuối tuần 28-30/4 

  

Tháng 5: - TĐCTT Nam CA mừng kỷ niệm thụ phong Quí Cha Linh Hướng  

                  tại Hội trường Nhà Thờ St Barbara Tối Thứ Ba 2/5/2017 

                - Hành Hương Thánh Mẫu Trái Tim Mẹ Toàn Thắng 13 ngày 10-22/5/2016. 

  

Tháng 6:  Khóa LTXC ở GP Fort Worth TX vào cuối tuần 2-4/6 

                 

Tháng 6-7: Khóa TĐCTT ở Mater Dolorosa TGP LA vào cuối tuần 30/6-2/7 

  

Tháng 7:  Khóa LTXC ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona vào cuối tuần 14-16/7  

                 cho chung cộng đồng dân Chúa Nam CA  

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

64 
 

Tháng 8: Khóa LTXC ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA  

                vào cuối tuần 17-19/8 gồm TĐCTT và cộng đoàn dân Chúa ở đó. 

               -TĐCTT Nam CA mừng tạ ơn tĩnh tâm mùa hè và mừng Quí Tân TĐCTT  

                 vào Chúa Nhật ngày 13 

                   

Tháng 9: Khóa LTXC ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA  

                vào cuối tuần 22-24/9 cho chung TĐCTT và cộng đoàn dân Chúa ở đó  

                -TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm theo ấn định thứ tự 1-2-3-4  

                  vào Tối ngày Thứ Năm trong tháng 

 

Tháng 10: Khóa LTXC ở Oklahoma  vào cuối tuần 29/9-1/10 cho chung TĐCTT và  

                   cộng đoàn dân Chúa địa phương  

                  -TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm theo ấn định thứ tự 1-2-3-4  

                  vào Tối ngày Thứ Năm trong tháng 

                  Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4  

                  TĐCTT Nam CA tĩnh tâm tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con 

 

Tháng 11: Ngày Thế Giới của Người Nghèo lần đầu tiên trong Giáo Hội  

                  vào Chúa Nhật 19/11/2017 là ngày tặng quà homeless ở downtown LA. 

  

 

Sinh hoạt Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 
 

1.    TĐCTT đã cử hành Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 bắt đầu từ ngày Lễ Mẹ Vô 

Nhiễm 8/12/2016 (Thứ Năm) và kết thúc vào ngày 31/10/2017 (Thứ Ba), ngày kỷ 

niệm cả loài người đã được ĐTC Piô XII lần đầu tiên hiến dâng cho Trái Tim Vô 

Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 75 năm về trước vào ngày 31/10/1942. 

 

2.    TĐCTT Khai Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 vào Chúa Nhật ngày 11/12/2016 là 

chính ngày Mừng Giáng Sinh của nhóm tại Hội Trường Giáo Xứ St Barbara (chương 

trình từ 10 giờ am tới 3 giờ pm).  

 

3.    TĐCTT đã bắt đầu lệ Tràng Kinh Mân Côi sống, như lệ cử hành LTXC bằng Chuỗi 

Kinh Thương Xót 3 giờ chiều từ 1/1/2015, để chẳng những tôn vinh Mẹ là Đấng tự 

xưng mình ở Fatima ngày 13/10/1917 rằng: "Mẹ là Đức Bà Mân Côi", mà nhất còn 

đền tạ Chúa Mẹ về các tội lỗi loài người xúc phạm đến các Đấng và cầu cho hòa bình 

thế giới và Việt Nam.  

 

4.    TĐCTT đã thực hiện chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 (13 ngày 10-

22/5/2017), chẳng những đến Linh Địa Fatima để cùng với toàn thể Giáo Hội, qua sự 
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hiện diện và chủ sự của ĐTC Phanxicô, cử hành 100 Năm Fatima, mà còn đến 3 nơi 

hiện ra khác của Đức Mẹ ở Pháp có liên quan đến lịch sử thế giới, và cả nhóm hành 

hương đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ở ngay Linh Địa Fatima 

vào chính ngày 13/5/2017.  

 

5.   TĐCTT đã cùng nhau Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trong 

thời điểm 6 tháng liền năm 2017, thời điểm 6 tháng Mẹ đã hiện ra ở Fatima 1917, từ 

Tháng 5 tới Tháng 10: 

      

      Tháng 5 vào ngày 13 Thứ Bảy: Tại Linh Địa Thánh Mẫu Fatima 

      Tháng 6 vào ngày 13 Thứ Ba: Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana 

      Tháng 7 vào ngày 13 Thứ Năm: Tại Hội Trường Giáo Xứ Lavang Santa Ana 

      Tháng 8 vào ngày 13 Chúa Nhật: Tại Hội Trường Giáo Xứ Lavang Santa Ana 

      Tháng 9 vào ngày 13 Thứ Tư: Tại Hội Trường Giáo Xứ Lavang Santa Ana 

      Tháng 10 vào ngày 31 Thứ Ba: Tại Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana 

       

     TĐCTT đã thực hiện Chương Trình Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 

Maria vào các ngày trên đây, với sự hiện diện của Mẹ qua bức tượng Mẹ Fatima 

bằng gỗ sồi chúng em mua trực tiếp từ Fatima trong chính Năm Thánh 2000 (tầm cỡ 

giống hệt bức tượng chính ở Fatima, tuy không phải chính thức là Tượng Mẹ Fatima 

Thánh Du quốc tế). 

 

6.    TĐCTT đã Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 vào Thứ Ba 31/10/2017 tại Hội 

Trường Giáo Xứ Saint Barbara 

 

7.    TĐCTT đã thực hiện các Khóa LTXC năm 2017 về chủ đề “Fatima - Thánh Mẫu 

Thương Xót Chúa”  

 

8.    TĐCTT đã nỗ lực thi đua nhau thực hành lối sống: Nhờ Mẹ đến Chúa – Per 

Mariam ad Jesum: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và 

là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa” (Mẹ Fatima ngày 13/6/1917) 

  

9.  TĐCTT đã tiếp tục như  Năm Thánh Thương Xót thánh lệ Chầu Thánh Thể “Một 

Giờ Với Thày” hằng tháng vào Thứ Sáu Đầu Tháng tại Nhà Thờ Saint Justin ở 

Anaheim từ 8 đến 9 giờ tối, để đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta (nơi Thánh 

Thể như xẩy ra ở Fatima năm 1916) đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” (Đức Mẹ nhắn 

nhủ ở Fatima 13/10/1917).   
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24/12/2016 – Homeless By Night ở Orange County CA và Los Angeles CA 
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31/12/2016 - TĐCTT tặng Quà GS 2016-Tân Niên 2017 cho homeless downtown LA 
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22/4/2017: TĐCTT tĩnh tâm ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona theo chiều kích 

Năm Thánh Mẫu Fatima dọn mừng Lễ LTXC (CN 23/4) 
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23/4/2017: Tham dự phụ diễn ở Đại Hội Suy Tôn LTXC 17 Lễ LTXC ở Long Beach 
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10-22/5/2017: TĐCTT Hành Hương Thời Điểm Maria 2017  

 
Fatima 13/5 (hình trên) và Lộ Đức 16/5 (hình dưới) 
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Đỉnh Thiêng La Salette chiều 18/5 (trên) và Đan Viện Thánh Thérèse Nhỏ chiều 20/5 (dưới) 
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Ngày 13 trong Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 (từ Tháng 6 đến Tháng 9) 

 

 
Ngày 13/6 ở Nhà Thờ Saint Barbara Santa Ana cùng với cộng đoàn tham dự chương trình có chia sẻ về Fatima 

 
Ngày 13/7 ở Hội Trường Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang, bao gồm cả chia sẻ về Fatima và Chầu Thánh Thể 
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Ngày 13/8 ở Hội Trường Nhà Thờ Saint Barbara,bao gồm cả chia sẻ về Fatima và Mừng các tân TĐCTT 2017 

 
Ngày 13/9 ở Hội Trường Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang, bao gồm cả chia sẻ về Fatima và Chầu Thánh Thể 
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Ngày Thánh Mẫu 40 (3-6/8/2017) Carthage MO Mừng Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 

 
TĐCTT Đi Đường Thánh Giá bên Đồi Canvê chiều Thứ Sáu và Cung Nghinh Mẹ Chiều Thứ Bảy
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Sáu Khóa LTXC và Một Khóa TĐCTT 2017 

 

31/3-2/4 Khóa LTXC XXII ở Honolulu Đảo Oahu GP Hawaii 
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29-30/4 Khóa LTXC XXIII ở Giáo Xứ Saint Christopher TGP Galveston-Houston TX  
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2-4/6 Khóa LTXC XXIV ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Đồng Công GP Fort Worth TX 
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30/6-2/7 Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center TGP LA 
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14-16/7 Khóa LTXC XXV ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con GP San Bernardino CA 
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17-19/8 Khóa LTXC XXVI ở Giáo Xứ Các Thánh TĐVN GP Arlington VA 
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22-24/9 Khóa LTXC XXVII ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA 

 

 

Khóa LTXC ở San Jose năm nào cũng được kết thúc một cách đặc biệt: Năm 2016 Kiệu Ảnh LTXC 

và Tuyên Hứa trước Ảnh LTXC; Năm 2017 Chầu Thánh Thể và Tuyên Hứa trong Giờ Chầu 
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31/10/2017 TĐCTT bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 1917-2017 

 

 

Để kết thúc việc Cầu Kinh Mân Côi mở đầu chương trình, TĐCTT cùng nhau hiệp dâng Nước Việt 

Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như đã dâng ở ngay Quảng Trường Linh Địa 

Thánh Mẫu Fatima vào chính ngày 13/5/1917, rồi sau đó mới nghe chia sẻ đề tài: “TĐCTT - Sản Phẩm 

Thần Linh made in Mary”, liên quan đến chiến dịch Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ trong Nhóm TĐCTT. 
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12/11/2017: Chuyến viếng thăm bác ái nội bộ lần thứ 3 

 
Chị Vũ Qui, TĐCTT VII – 2013, tại Garden Grove Park Care Center, bị động não 
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Chị Đỗ Thúy Nga, TĐCTT XX 2016, ở tư gia, bị chứng kiệt sức có thể bởi ung thư lá mía 
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19-11/2017: Biếu Quà homeless Los Angeles Ngày Thế Giới Người Nghèo I 
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4-12/2017: Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa ở Brothers of Saint Patrick 

 
Một bộ tác phẩm 2 cuốn về Phụng Vụ Lời Chúa cả Chúa Nhật lẫn ngày thường được tặng cho từng tham dự viên 
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NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018  

 

(TĐCTT khai mạc ngày 8/12/2017) 

Tâm Niệm: “Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa để…” 
 

Chủ Đề Tĩnh Tâm Năm 2017: "Máu và Nước chảy ra" (Gioan 19:34) 

 

TĐCTT - LỊCH SINH HOẠT 2018 
 

 
Tháng 1 
- Ngày 1 Thứ Hai Đầu Tháng: Nhóm TĐCTT GP San Jose hội ngộ (hằng tháng) 
- Ngày 5 Thứ Sáu Đầu Tháng: TĐCTT Chầu Thánh Thể (hằng tháng) 
- Ngày 6 Thứ Bảy Đầu Tháng: TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Mẹ (hằng tháng) 
                                                 TĐCTT TGP Washington Maryland hội ngộ (hằng tháng) 
- Ngày 7 Chúa Nhật: TĐCTT Virginia mừng Giáng Sinh 2017 và Tân Niên 2018 
- Ngày 13, 20 và 27 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm (trong tháng này) 
- Ngày 14 Chúa Nhật 2: TĐCTT Rochester phục vụ homeless (hằng tháng) 
- Ngày 20 Thứ Bảy 3: TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ (hằng tháng) 
 
Tháng 2 
- Ngày 8 Thứ Năm: TĐCTT Nam CA Mừng Tết Nguyên Đán (16/2) 
 
Tháng 3 
- Ngày 10, 17 và 24 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm (trong tháng này) 
 
Tháng 4 
- Ngày 7 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC 
- Ngày 14 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA tặng quà Phục Sinh homeless ở Los Angeles 
- Ngày 21-22 Thứ Bảy - Chúa Nhật (2 ngày): Khóa LTXC Houston TX 
- Ngày 27-29 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC Fortworth TX  
 
Tháng 5 
- Ngày 21 Thứ Hai: TĐCTT Nam CA Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong LM Quí Cha Linh 
Hướng 
 
Tháng 6 
- Ngày 8-10 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): TĐCTT Đại Hội I - 2018 
 
Tháng 7 
- Ngày 20-22 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC Nam California 
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Tháng 8 
- Ngày 11 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Mừng Tân TĐCTT 
- Ngày 16-18 Thứ Năm-Thứ Bảy (3 ngày): Khóa LTXC GP Arlington VA 
- Ngày 23-25 Thứ Năm-Thứ Bảy (3 ngày): Khóa LTXC GP Rochester NY  
 
Tháng 9 
- Ngày 21-23 Thứ Sáu-Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC GP San Jose CA 
 
Tháng 10 
- Ngày 4-24 Thứ Năm-Thứ Tư (3 tuần): TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II 
 
Tháng 11 
- Ngày 18 Chúa Nhật: Ngày Thế Giới Người Nghèo II - TĐCTT Tặng Quà Homeless 
 
Tháng 12 
- Ngày 15 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Mừng Giáng Sinh 
 
Như chúng ta đều biết, Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, vì tính cách quan 
trọng và khẩn trương của nó, trong Thời Điểm Thương Xót, một thời điểm có thể nói đã 
lên đến tột đỉnh của nó Năm Thánh Ngoại Lệ 2016 được Giáo Hội hoàn vũ long trọng 
cử hành, mà Nhóm TĐCTT sẽ kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 đặc 
biệt này thêm 3 năm nữa, với danh xưng của mỗi năm kèm theo chủ đề Khóa LTXC 
thích hợp cho từng năm sau đây: 
 
Năm 2018: Năm Đạo Binh Thương Xót 
- Tâm Niệm: "Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa...?" (13/5/1917) 
- Chủ đề tĩnh tâm: "Máu và Nước chảy ra" (Gioan 19:34) - mừng 30 Năm Hiển Thánh 
TĐVN (1988-2018) 
 
Năm 2019: Năm Bí Mật Thương Xót 
- Tâm Niệm: "Thiên Chúa muốn thiết lập Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế 
giới" (13/7/1917), kỷ niệm 90 năm Giáo Quyền chuẩn nhận (13/9/1939) 5 Ngày Thứ 
Bảy Đầu Tháng đền tạ Mẫu Tâm 
- Chủ đề tĩnh tâm: “Lòng bà sẽ bị một lưỡi gươm đâm thấu” (Luca 2:35) 
 
Năm 2020: Năm Sứ Điệp Thương Xót 
- Tâm Niệm: "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm 
rồi..." (13/10/1917) 
- Chủ đề tĩnh tâm: “Này là Người” (Gioan 19:5) 
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8/12/2017: Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 - 42/45 Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 

 

Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở trong nguyện đường Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona CA 
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14/12/2017: Hội Ngộ Mừng Giáng Sinh đầu Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 
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6/1/2018: Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” đầu Năm Đạo Binh Thương Xót 

2018 ở Nhà Thờ St Justin Tử Đạo Anaheim, CA, nơi bắt đầu cố định vào đúng 

mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng từ đầu năm 2017.  
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3/2: TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Mẹ Thứ 7 Đầu Tháng lần 2 

 

Trong 2 tiếng đồng hồ: nửa tiếng đầu - Cầu Kinh Mân Côi, 1 tiếng giữa - Chia sẻ, và nửa tiếng 

cuối - Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, kết thúc bằng việc lập lại lời tuyên thệ HSTTM 
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TĐCTT – CÁC KHÓA TĨNH TÂM  
 

 

ạ ơn Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) đã cho chúng ta được gặp nhau và trở 

thành một "NHÓM" (như các Tông Đồ được gọi là "Nhóm 12 / The Twelve" - 

Marco 6:7 và Mathêu 10:5), mang danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(TĐCTT) - The Apostles of Merciful God hay The Viet Apostolate of Divine Mercy. 

Mục đích chính yếu của Nhóm TĐCTT, căn cứ vào các dấu chỉ đặc biệt ngay từ ban đầu 

cho thấy, được soi động hình thành là để loan truyền LTXC bằng các cuộc tĩnh tâm, 

cũng như bằng chính chứng từ của từng TĐCTT được tỏ hiện nơi lòng tin tưởng vào 

LTXC của mình. 

Bởi thế, nhờ các cuộc tĩnh tâm này, LTXC đã qui tụ chúng ta lại từ 4/2009 tới nay, 9 năm 

qua, với con số đã tuyên hứa là 592 người, ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước Hoa Kỳ 

(bao gồm cả các phần tử sống ở ngoài Hoa Kỳ trước hay sau khi tuyên hứa ở Hoa Kỳ).  

Các cuộc tĩnh tâm được chia ra làm hai loại, được gọi là Khóa LTXC cho chung 

cộng đồng Dân Chúa (ban đầu khóa này được gọi là Khóa Hãy Đến Với Cha, cấp căn bản hay 

cấp dẫn nhập cho chung cộng đồng), và Khóa TĐCTT cho riêng nội bộ TĐCTT (ban đầu khóa 

này được gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha - cấp tiến bộ hay cấp gia nhập cho những ai đã qua 

Khóa dẫn nhập chung ngay trước đó, nhưng chỉ kéo dài cho tới Khóa VIII – 2013 là chấm dứt 

hai cấp khóa này, để thành Khóa LTXC cho chung cộng đồng và Khóa TĐCTT cho riêng nội bộ). 

Khóa LTXC: cho tới hết tháng 4/2018, 10 năm sau Ơn Khởi Động là Khóa XXIX, với quí 

TĐCTT ở GP Fort Worth TX. Khóa TĐCTT: cho tới thời điểm Năm Đạo Binh Thương 

Xót 2018 là Khóa VIII. 

4/2009 - Khóa HHCC I ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA  

9/2011 - Khóa HHCC II ở Brothers of Saint Patrick Orange County CA  

8/2012 - Khóa HHCC III ở Brothers of Saint Patrick Orange County CA  

7/2013 - Khóa HHCC IV ở Marywood Retreat Center GP Orange  

              (khóa này chỉ duy Chúa Nhật sau 2 ngày Khóa HĐVC VII cho chung cộng đồng) 

6/2014 - Khóa TĐCTT V ở  Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA  

T 
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6/2015 - Khóa TĐCTT VI ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA  

9/2015 - Khóa TĐCTT VII ở Đền Thánh Saint Katherine Drexel Philadelphia PA 

               (trong đó có trên 10 anh chị em TĐCTT mới được kể vào Khóa LTXC XV) 

7/2017 - Khóa TĐCTT VII ở Mater Dolorosa Retreat Center TGP Los Angeles 

 

Thật ra, trong thời gian 8 năm qua, từ năm 2009, trong số 29 Khóa HĐVC/LTXC và 8 

Khóa HHCC/TĐCTT, chúng ta còn 4 cuộc tĩnh tâm về LTXC mà không có tuyên hứa 

TĐCTT:  

- 6/2010 ở Marywood Retreat Center GP Orange CA 

- 2/2012 ở Nhà Thờ Các Thánh Anh Hài TGP Philadelphia PA  

- 5/2014 ở Giáo Xứ Các Thánh TĐVN TGP Seattle Washington  

- 5/2016 ở Nhà Thờ Thánh Ann Đảo Maui GP Hawaii.  

 

Tổng cộng lại, cho đến cuối Tháng 4 Năm Đạo Binh Thương Xót 2018, không kể 4 khóa 

bonus không tuyên hứa, chúng ta đã thực hiện được tất cả là 40 cuộc tĩnh tâm (từ 2 đến 

3 ngày), kể như 4 cuộc tĩnh tâm một năm. Năm 2009 chỉ có 1 để hình thành nhóm và 

năm 2010 không có vì là năm TĐCTT như một chút men là 8 TĐCTT tiên khởi cần được 

vùi trong bột trước khi đâm rễ vươn cao vào thời điểm quan phòng thần linh là 

thời điểm ĐTC GPII, vị đã tác động đến việc hình thành nhóm, được phong Chân 

Phước năm 2011 - ngày 1/5. 

 

Ngoài ra, hằng năm, từ năm 2014 cho tới nay và tiếp tục sau này, Nhóm TĐCTT Nam 

California cũng bắt đầu thực hiện cuộc tĩnh tâm 1 ngày để dọn mừng Lễ LTXC (Chúa 

Nhật II Phục Sinh), Thứ Bảy (26/4/2014, 11/4/2015, 9/4/2016, 22/4/2017 & 7/4/2018) áp lễ 

LTXC hôm sau.  

 

Chưa hết, trong Năm Thánh Thương Xót (8/12/2015 - 20/11/2016), Nhóm TĐCTT Nam 

CA cũng tổ chức tĩnh tâm khai mạc và bế mạc (Thứ Bảy 7/12/2015 ở Brothers of Saint 

Patrick GP Orange và Thứ Bảy 19/11/2016 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona). Năm 

2017, Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên, Nhóm TĐCTT cũng tổ chức khai mạc (không 

tĩnh tâm) vào ngày 11/12/2016 và tĩnh tâm bế mạc vào ngày 31/10/2017. 

 

Năm 2018, thời điểm đã được ấn định từ năm 2015, khi Nhóm TĐCTT 62 anh chị em ở 

khắp nơi về tham dự Ngày Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 ở Philadelphia PA, nhân 

dịp này cũng tĩnh tâm chung với nhau 2 ngày ở Đền Thánh Saint Katherine Drexel 

và đã cùng nhau quyết định cứ 3 năm Đại Hội TĐCTT một lần. 

 

Đó  là  lý  do Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện Đại Hội TĐCTT lần đầu tiên ở Đền 

Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernadino California, nơi nhóm chúng 
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ta đã được sinh ra như từ Lòng Mẹ là Đền Thánh của Mẹ này. Năm 2021 Đại Hội 

TĐCTT lần hai được dự tính sẽ tại một nơi lý tưởng khác và lý tưởng hơn nữa, có thể 

là ở Virginia Miền Đông Bắc HK, nơi đầu tiên ngoài California có Nhóm TĐCTT (2013) 

Nhóm TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC chẳng những bằng các Khóa LTXC và các 

Khóa TĐCTT, mà còn bằng chứng từ bản thân từng người của chúng ta nữa, một chứng 

từ liên quan đến chính lòng tin tưởng vào LTXC của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc 

và hết mọi sự. Bởi thế, Nhóm TĐCTT mới có lệ cần phải hội ngộ hằng tháng với nhau 

nữa (Thủ Bản trang 258) để giúp nhau cảm nghiệm LTXC và gắn bó với nhau hơn, như 

một Nhóm Chứng Nhân LTXC. 

 

Sau Năm Thánh Thương Xót 2016, có thể nói là tột đỉnh của Thời Điểm Thương Xót, 

chúng ta càng phải tiếp tục loan truyền LTXC hơn bao giờ hết. Vào thời điểm Năm 

Thánh Thương Xót 2016 và Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, Nhóm TĐCTT 

chúng ta, nhờ ơn Chúa, dường như đã thực sự phát triển về cả bề trong lẫn bề ngoài:  

 

Bề trong chúng ta đã cảm nghiệm thấy Niềm Vui Thương Xót qua chuyến Truyền Giáo 

Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của nhóm, và bề ngoài chúng ta có một nhân 

lực càng ngày càng đông đảo, đến độ Khóa LTXC đang diễn ra thì đã có nhiều tham dự 

viên muốn được gia nhập nhóm, như đã hiển nhiên xẩy ra trong các khóa: 

 

- Khóa LTXC XX ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange 7/2016; 

- Khóa LTXC XXIV ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth 6/2017; 

- Khóa LTXC XXVI ở GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA 8/2017; 

- Khóa LTXC XXVII ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose 9/2017. 

 

Xin LTXC luôn ấp ủ Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng ta trong Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria, nơi nương náu của TĐCTT chúng ta và là đường đưa TĐCTT 

chúng ta đến cùng Thiên Chúa muôn đời, nhờ đó, TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ cho 

Phần Rỗi Thế Nhân.  
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Khóa TĐCTT I 2-4/4/2009 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  
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Tĩnh Tâm 11-13/6/2010 Marywood Retreat Center 
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Khóa LTXC I 24-26/6/2011 Marywood Retreat Ctr 
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& Khóa TĐCTT II 2-3/9/2011 Bros. of St Patrick 
(cho một số tham dự viên Khóa LTXC I 24-26/6/2011 còn muốn tiến sâu hơn vào LTXC để làm TĐCTT) 
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Khóa LTXC II 30/9-1/10/2011 Bros. of St Patrick 
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Tĩnh Tâm 24-25/2/2012 GX Các Thánh Anh Hài PA 
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Khóa LTXC III 15-17/6/2012 Marywood Retreat Ct 
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& Khóa TĐCTT IV 24-26/8/2012 Brs. Saint Patrick 
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Khóa LTXC V 22-24/2/2013 St Katherine Shrine PA 

 

 
 

Khóa LTXC V này như để tiếp tục Cuộc Tĩnh Tâm 24-25/2/2012 ở GX Các Thánh Anh Hài 1 năm trước 

nhưng không được phép tuyên hứa; năm nay ở Đền Thánh Katherine có đợt tuyên hứa đầu tiên ở miền 

đông bắc Hoa Kỳ, bao gồm cả TGP Philadelphia Pennsylvania và GP Arlington Virginia 
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Khóa LTXC VI 15-17/3/2013 VCTĐ TT Houston TX 
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Khóa LTXC VII 14-15/6/2013 Marywood Retreat  
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& Khóa TĐCTT IV 16/6/2013 Marywood Retreat OC 
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Khóa LTXC VIII 19-21/7/2013 GX CTTĐVN Seattle 
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Khóa LTXC IX 31/8-2/9/2013 GP Arlington VA 
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 Khóa LTXC X 7-9/3/2014 Nhà TT DCCT Houston TX 
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Khóa LTXC XI 4/5/2014 Đền Thánh LTXC Balan 
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Cuộc Tĩnh Tâm 15-17/5/2014 GX CTTĐ TGP Seattle 
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Khóa TĐCTT V 27-29/6/2014 ĐT Mẹ Dâng Con CA 

 
Cho đến cuối năm 2013 Khóa HĐVC / LTXC vốn được tổ chức trước Khóa HHCC / TĐCTT, lý do là để sửa soạn tuyên hứa; 

nhưng từ năm 2014, Khóa TĐCTT trước Khóa LTXC, lý do là vì nhân số TĐCTT đã đông hơn, cần một khóa riêng (vào tháng 

6) để sau đó phục vụ khóa LTXC chung (vào tháng 7)
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& Khóa LTXC XII 18-20/7/2014 ĐT Mẹ Dâng Con  
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Khóa LTXC XIII 23/8/2014 Notre Dame Ret. Ctr. 
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Khóa LTXC XIV 11-13/9/2014 GP Arlington VA 
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Khóa TĐCTT VI 12-14/6/2015 ĐT Mẹ Dâng Con CA 

 
Từ Khóa TĐCTT VI này TĐCTT mới bắt đầu mặc đồng phục: Tím thứ 6, Xanh thứ 7, Trắng CN
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& Khóa LTXC XV 24-26/7/2015 ĐT Mẹ Dâng Con CA 
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Khóa TĐCTT VII 24/9/2015 St Katherine Shrine PA 
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& Khóa LTXC XVI 25/9/2015 St Katherine Shrine  
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Khóa LTXC XVII 16-17/4/2016 GX Christopher TX 
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Khóa LTXC XVIII 22-24/6/2016 GP Fort Worth TX 
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Cuộc Tĩnh Tâm 27-29/5/2016 Đảo Maui GP Hawaii 
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Khóa LTXC XIX 8-9/7/2016 Notre Dame Retreat Ctr  
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Khóa LTXC XX 16-17/7/2016 VCTĐ Chúa Kitô OC  
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Khóa LTXC XXI 21-23/10/2016 TT CGVN GP SJ CA  
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Khóa LTXC XXII 1-2/4/2017 ở Honolulu GP Hawaii   
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4 tân TĐCTT của Khóa XXII này.  

Năm 2016 tĩnh tâm ở Đảo Maui, 4-5 chị ngỏ ý xin gia nhập nhưng chưa đúng lúc. 
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Khóa LTXC XXIII 29-30/4/2017 GX St. Christopher  
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Khóa LTXC XXIV 2-4/6/2017 Nhà TT Thánh Gia FW 
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Khóa TĐCTT VIII 30/6-2/7/2017 MaterDolorosa LA  
 

 
 

 
Viếng Đàng Thánh Giá chiều Thứ Sáu sau Lễ Khai Mạc và bữa tối 
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Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ chiều Thứ Bảy trước bữa tối 
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Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ĐT Mẹ Dâng Con CA 
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Khóa LTXC XXVI 15-19/8/2017 GXCTTĐVN Virginia 
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Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

152 
 

Khóa LTXC XXVII 22-24/9/2017 TTCGVN GP SJ CA 
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Khóa LTXC XXVIII 20-22/4/2018  

GX Lavang TGP Galveston-Houston TX 

 

 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

155 
 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

156 
 

Khóa LTXC XXIX 27-29/4/2018  

GX Tổng Thần Micae  GP Dallas TX 
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Tổng Hợp Các Khóa Tĩnh Tâm  

và Tổng Số Phần Tử TĐCTT 

 CÁC KHÓA TĨNH TÂM LTXC VÀ TĐCTT 

Khóa Ngày Tại Tham dự viên Tuyên hứa 

CÁC KHÓA TĐCTT 

TĐCTT I 2-4/4/2009 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

8 tiên khởi 8 

TĐCTT II 10-13/6/2010 Marywood Retreat Center GP Orange  Trong 30 có 5 TĐCTT 5 dự TĐCTT ở các 

khóa sau 

TĐCTT III 2-3/9/2011 Brothers of Saint Patrick GP Orange 19 dự TĐCTT 19 

TĐCTT IV 24-26/8/2012 Brothers of Saint Patrick GP Orange 14 dự TĐCTT 14 

TĐCTT V 20/7/2013 Marywood Retreat Center GP Orange 53 dự TĐCTT 53 

TĐCTT VI 27-29/6/2014 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

TT nội bộ hằng năm Không tuyên hứa 

TĐCTT VII 12-14/6/2015 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

TT nội bộ hằng năm Không tuyên hứa 

TĐCTT VIII 30/6-2/7/2017 Mater Dolorosa Passionist Retreat Center 

TGP/LA 

TT nội bộ hằng năm Không tuyên hứa 

Chỉ có 2 Khóa TĐCTT (II-III), bấy giờ được gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha (advanced),  sau Khóa LTXC (II và  IV) cùng năm, bấy giờ được gọi 

là Khóa Hãy Đến Với Cha (introduction), để tiến sâu hơn vào LTXC trước khi tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, 

còn Khóa TĐCTT IV là Khóa chỉ  1 ngày ngay hôm sau Khóa LTXC VII cùng năm 2013 và ở cùng nơi cho những ai muốn advanced 

CÁC KHÓA LTXC 

LTXC I 24-26/6/2011 Marywood Retreat Center GP Orange 100 Xem Khóa TĐCTT 

III: 19 

LTXC II 24-26/2/2012 The Holy Innocent Church TGP Philadelphia 

PA 

40 Cha QN chưa cho lập 

LTXC III 30/9-1/10/2011 Brothers of Saint Patrick GP Orange 26 13 

LTXC IV 15-17/6/2012 Marywood Retreat Center GP Orange 40  Xem Khóa TĐCTT 

III: 14 

LTXC V 22-24/2/2013 Shrine of Saint Katherine Drexel TGP 

Philadelphia PA 

30 18 

LTXC VI 15-17/3/2013 Co-Cathedral Sacred Heart TGP Galveston-

Houston 

65 24 

LTXC VII 14-16/6/2013 Marywood Retreat Center GP Orange 130 46 

LTXC VIII 19-21/7/2013 The Vietnamese Martyrs Church TGP Seattle 

WA 

70 53 

LTXC IX 31/8-2/9/2013 Nhà TĐCTT Nguyễn Phượng ở Alexandria 

VA 

30 12 

LTXC X 7-9/3/2014 Nhà Tĩnh Tâm Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston 

TX 

70 18+2 

LTXC XI 4/5/2014 Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4-

5/5/2014 

24 8 

  15-17/5/2014 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Seattle 

WA 

60 Chỉ được nói về Mẹ 

Fatima 
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LTXC XII 18-20/7/2014 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

90 38 

LTXC XIII 23-24/8/2014 Notre Dame Retreat Center ở Bắc TB New 

York 

65 18 

LTXC XIV 11-13/9/2014 Nhà TĐCTT Nguyễn Phượng ở Alexandria 

VA 

25 6 

  27-28/2-1/3/2015 Nhà Tĩnh Tâm Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston 

TX 

25 hầu hết là TĐCTT 2 nhập vào Khóa LTXC 

X 

LTXC XV 24-26/7/2015 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

100: 1/5 TĐCTT 32-1 (chỉ mới điền đơn) 

LTXC XVI 24-25/9/2015 Shrine of Saint Katherine Drexel TGP 

Philadelphia PA 

62 có  3/4 là TĐCTT 15 

LTXC XVII 16-17/4/2016 Saint Christopher Church ở TGP Galveston-

Houston 

80 có 1/5 TĐCTT 16 

LTXC XVIII 22-24/4/2016 Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth TX 70 31 

  27-29/5/2016 Saint Ann Church Đảo Maui GP Hawaii 35:9 TĐCTT  phục 

vụ 

Tĩnh tâm theo địa 

phương 

LTXC XIX 8-9/7/2016 Notre Dame Retreat Center ở Bắc TB New 

York 

33 hầu hết là TĐCTT 6 

LTXC XX 16-17/7/2016 The Christ Cathedral GP Orange CA 130 49 

LTXC XXI 21-23/10/2016 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose 

CA 

50: 11 TĐCTT phục 

vụ 

13 

LTXC XXII 30/3-2/4/2017 Saint Therese Church Honolulu Đảo Oahu 

GP Hawaii 

100 4 

LTXC XXIII 29-30/4/2017 Saint Christopher Church ở TGP Galveston-

Houston 

35: gần nửa là 

TĐCTT 

9 

LTXC XXIV 2-4/6/2017 Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth TX 50: 1/4 là TĐCTT 27 

LTXC XXV 14-16/7/2017 Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San 

Bernadino 

75 hơn 1/2 là TĐCTT 21 

LTXC XXVI 18-19/8/2017 The Vietnamese Martyrs Church GP 

Arlington VA 

90 bao gồm 40 

TĐCTT 

18 

LTXC XXVII 22-24/9/2017 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose 

CA 

60 30 

     
 LTXC 

XXVIII 
20-22/4/2018 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang TGP Galveston-

Houston TX 

40 4 

LTXC XXIX 27-29/4/2018 Saint Michael the Archangel Church GP Dallas 

TX 
70 23 

TỔNG SỐ TĐCTT 

Tính theo các Khóa LTXC I-XXIX là 592, được phân chia từng vùng như sau: 

262 California: 171 GP Orange + 26 TGP LA + 19 GP SB + 44 GP SJ + 2 GP SD 
305 Ngoài CA: 70 HOU TX + 69 FW TX + 27 NY + 13 OK + 21 PA + 39 VA + 12 MD + 54 WA  
25 Lẻ tẻ các nơi (chưa đủ 12, con số tông đồ): 6 Arizona + 1 Austrilia + 4 Austin TX +  

                            1 Florida + 4 Hawaii + 5 Michigan + 2 Oregon + 2 Việt Nam  

Tổng số này bao gồm cả 2 TĐCTT không được tham gia, 2 tạm ngưng, 5 xin thôi, 5 qua đời.  
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Linh Đạo  

Lòng Thương Xót Chúa 
  

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

Dẫn Nhập - Linh Đạo Kitô Giáo 

 

inh đạo là lối sống thiêng liêng 

(linh là linh thiêng và đạo là 

đường lối, tức là đường lối thiêng 

liêng). Tại sao lại có vấn đề linh đạo 

này? Hay linh đạo này có để làm chi?? 

Thật ra mỗi tôn giáo, tự bản chất của 

mình, là một linh đạo, cho dù có khác 

nhau. Nếu tôn giáo được gọi là "đạo" 

(nếu nói vắn tắt) hay "đạo giáo" (nếu nói 

cho đầy đủ), và "đạo" là đường thì đạo 

giáo là con đường của một tôn giáo. Mà 

bất cứ một tôn giáo chân chính cũng 

đều nhắm đến đích điểm cứu độ. Bởi 

thế "đạo giáo" chính là con đường dẫn 

đến ơn cứu độ vậy. 

Tuy nhiên, trong các vị giáo tổ thì chỉ có 

một vị duy nhất xưng mình là "đạo", tức 

cho mình là chính Con Đường Cứu Độ, 

ngoài ra, các vị khác chỉ trình bày giáo 

thuyết của mình về Con Đường Cứu 

Độ, nghĩa là hướng dẫn con người làm 

sao để có thể được cứu độ theo cách 

thức họ suy diễn mà thôi. 

Đối với Kitô giáo Đức Giêsu Kitô chính 

là Con Đường Cứu Độ của họ dẫn họ 

đến chính Sự Thật ban Sự Sống. Đó là lý 

do Người đã chẳng những tự xưng 

"Thày là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" 

(Gioan 14:6), mà còn là "Ánh Sáng Sự 

Sống - the light of life" (Gioan 8:12). 

 

L 
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Đức Giêsu Kitô quả thực là Con Đường 

Cứu Độ, là chính Linh Đạo Kitô Giáo, vì 

Người dẫn chung con người và riêng 

những ai là môn đệ của Người đến 

"cùng Cha" (Gioan 14:6; xem 1:18) là "tất 

cả Sự Thật" (Gioan 16:13), là "Vị Thiên 

Chúa chân thật duy nhất" ở nơi Người, 

để họ được "Sự Sống đời đời" (xem 

Gioan 17:3). 

Bởi vậy, linh đạo nào thì linh đạo, nếu 

không xuất phát từ, hay đặt nền tảng 

trên, hoặc phản ảnh Con Đường Cứu 

Độ là Chúa Giêsu Kitô, thì hoàn toàn 

không chân thực và sẽ dẫn những ai 

theo linh đạo ấy, dù vô tình hay cố ý, xa 

lạc đích điểm cứu độ. 

Thế nhưng, vì Chúa Giêsu Kitô là một 

mầu nhiệm - "mầu nhiệm Chúa Kitô" 

(Epheso 3:4; xem Colose 2:2) mà Con 

Đường Cứu Độ hay Linh Đạo Kitô Giáo 

là cả một kho tàng phong phú cần phải 

được khai thác bằng nhiều cách thức 

khác nhau bởi những nhận vật thời đại 

qua giòng lịch sử của Giáo Hội. 

Đó là lý do mới có những linh đạo khác 

nhau trong Giáo Hội. Thứ tự thời gian 

theo giòng lịch sử có thể liệt kê một số 

linh đạo tiêu biểu thường được biết đến 

như sau: 

1- Linh đạo khổ hạnh của các vị ẩn tu ở 

Trung Đông hay Tiểu Á vào mấy thế kỷ 

đầu của Giáo Hội; 

2- Linh đạo cầu nguyện và làm việc "ora 

et labora" của Thánh Biển Đức 

(Benedict) lập dòng ở Ý từ thế kỷ thứ 6; 

3- Linh đạo khó nghèo của Thánh Phan 

Sinh (Phanxicô) Khó Khăn lập dòng ở Ý 

từ thế kỷ 13; 

4- Linh đạo tuân phục của Thánh Y Nhã 

(Ignatio Loyola) lập dòng ở Tây Ban 

Nha từ thế kỷ 16; 

5- Linh đạo thanh tẩy của bộ Thánh 

Têrêsa Avila và Gioan Thánh Giá ở Tây 

Ban Nha từ thế kỷ 16; 

6- Linh đạo nhờ Mẹ đến với Chúa - per 

Mariam ad Jesum của Thánh Louis de 

Montfort ở Pháp từ đầu thế kỷ 18; 

7- Linh đạo thơ ấu thiêng liêng của 

Thánh Thérèse of Infant Jesus ở Pháp từ 

cuối thế kỷ 19. 

Linh đạo nào thì linh đạo cũng đều 

nhắm mục đích giúp cho Kitô hữu có 

thể tiến đến chỗ hay đến trình độ hoặc 

mức độ tu đức cao nhất là được hiệp 

thông thần linh với Chúa Ba Ngôi nhờ 

nên giống Chúa Kitô để trở thành chứng 

nhân cho Người. 

 

1- Lòng Thương Xót Chúa: Sứ Điệp 
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Linh Đạo Lòng Thương Xót Chúa 

(LTXC) là gì và như thế nào? Câu trả lời 

ở ngay Sứ Điệp LTXC, một sứ điệp đã 

được chính Giêsu trao cho sứ giả 

thương xót của Người là Chị Thánh 

Faustina. Thế nhưng, đâu là Sứ Điệp 

LTXC mà Chị Thánh Faustina đã nhận 

được từ Chúa Giêsu, nếu không phải ở 

ngay tấm Ảnh Lòng Thương Xót Chúa! 

Tại sao? Bởi vì tất cả những gì Chúa 

Giêsu muốn nhắn nhủ chung loài người 

và riêng Kitô hữu trong thời điểm của 

LTXC đều ở trong tấm ảnh này, và tất cả 

ý nghĩa sâu nhiệm được chất chứa trong 

tấm ảnh ấy cùng mục đích phổ biến tấm 

ảnh này như ý Chúa muốn đầu được 

gói ghém rõ ràng nơi hàng chữ bất khả 

thiếu ở ngay cuối tấm ảnh: "Giêsu ơi, 

con tin nơi Chúa!". 

"Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" quả thực là 

tất cả Sứ Điệp LTXC. Đúng thế, nếu tất 

cả mạc khải thần linh và tột đỉnh mạc 

khải thần linh của Thiên Chúa là chính 

Lòng Thương Xót Chúa thì chỉ có ai tin 

vào Lòng Thương Xót Chúa mới được 

cứu rỗi mà thôi. Mà Lòng Thương Xót 

Chúa đã được hiện thân sống động nơi 

Chúa Kitô Vượt Qua, một Chúa Kitô 

Vượt Qua được biểu hiện sống động nơi 

hình ảnh Người mặc áo trắng (phục sinh) 

nhưng vẫn còn đủ năm dấu thánh (khổ 

nạn và tử giá) trên thân xác phục sinh 

của Người, cho thấy Người đã hoàn 

toàn thực sự chiến thắng tội lỗi và sự 

chết, để thông ban cho con người tạo vật 

tội lỗi của Người "sự sống và sự sống 

viên mãn" (Gioan 10:10), một "sự sống" 

(tiêu biểu nơi tia sáng đỏ, ám chỉ máu cứu 

độ) và "sự sống viên mãn"  (tiêu biểu nơi 

tia sáng trắng, ám chỉ nước Thánh Linh), 

xuất phát từ chính Tình Yêu vô cùng 

nhân hậu của Thiên Chúa (tiêu biểu nơi 

dấu thánh ở ngực Chúa Giêsu). 

Ảnh LTXC chính là Ảnh Chúa Giêsu 

Vượt Qua, một Chúa Giêsu khổ nạn và 

tử giá, thậm chí sau khi đã chết trên 

thập tự giá mà vẫn còn tiếp tục "yêu cho 

đến cùng" (Gioan 13:1), ở chỗ đổ hết 

"máu" của mình ra cho đến giọt "nước" 

cuối cùng từ cạnh sườn lồng ngực của 

Người. Bởi thế, Chúa Giêsu chính là tất 

cả và là tột đỉnh của LTXC, đến độ, "ai 

thấy Thày là thấy Cha" (Gioan 14:9), vì 

"Cha Thày yêu Thày thế nào Thày cũng yêu 

các con như thế" (Gioan 15:9): để làm gì, 

nếu không phải, ngay sau câu này Chúa 

Giêsu đã lập tức kêu gọi các tông đồ 

rằng: "Hãy ở lại trong tình yêu của Thày" 

(Gioan 15:9). "Hãy ở lại trong tình yêu 

Thày" nghĩa là gì, nếu không phải là tin 

vào Người! 

Và đó là lý do chúng ta thấy ở cuối tấm 

Ảnh LTXC mới có câu làm nên tất cả Sứ 

Điệp LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi 

Chúa!" Nghĩa là con tin nơi Chúa, vì 

Chúa "Giêsu" chính "là Đức Kitô, Con 

Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), là 

chính "Chúa của con và là Thiên Chúa của 

con" (Gioan 20:28), Đấng đã chẳng 

những chiến thắng sự chết và sự chết 

không làm chủ được Người (vì Người 

"là Chúa của con"), mà còn là Đấng hằng 

sống và làm chủ tất cả mọi sự (vì Người 

"là Thiên Chúa của con"). 
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2- Lòng Thương Xót Chúa: Cấu Trúc 

Nếu tất cả Linh Đạo LTXC là ở Sứ Điệp 

LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" thì 

làm thế nào để sống Linh Đạo LTXC 

này? Hay nói cách khác, đâu là cấu trúc 

của Linh Đạo LTXC, hay nói đúng hơn, 

đâu là tiến trình của Linh Đạo LTXC? 

Có thể nói, căn cứ vào cấu trúc hay tiến 

trình của Linh Đạo LTXC thì Linh Đạo 

LTXC nằm ở cốt lõi của mạc khải Thánh 

Kinh, bao gồm cả Cựu Ước nhất là Tân 

Ước. 

Thật vậy, cốt lõi của mạc khải Thánh 

Kinh là gì, nếu không phải là chính 

LTXC, là bộ sách được linh ứng ghi lại 

tất cả những sự kiện lịch sử cùng với 

những lời nói thần linh mạc khải cho 

thấy quả thực "Thiên Chúa là tình yêu" 

(1Gioan 4:8,16), một tình yêu vô cùng 

nhân hậu, nhưng không và tận tuyệt, 

chẳng những đối với riêng dân Do Thái 

theo giòng lịch sử cứu độ của họ (Cựu 

Ước) mà còn đối với chung loài người 

nơi Chúa Giêsu Kitô (Tân Ước) là "Lời 

đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) 

"vào lúc thời gian viên trọn" (Galata 4:4). 

Đó là lý do hai câu Thánh kinh, do 

chính Thiên Chúa gián tiếp truyền và 

Chúa Giêsu trực tiếp dạy, có thể nói, 

bao gồm tất cả mạc khải Thánh Kinh, đó 

là hai câu sau đây: 

1- "Nghe đây, hỡi Israel! Vị Chúa là 

Thiên Chúa của các ngươi, Vị Chúa duy 

nhất. Bởi vậy các ngươi phải kính mến 

Vị Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đây 

với tất cả tấm lòng của các ngươi, với 

tất cả linh hồn của các ngươi, và với tất 

cả sức lực của các ngươi" (Đệ Nhị Luật 

6:4-5 - ở đây cho dù câu truyền dạy này 

không phải do chính Thiên Chúa trực 

tiếp phán truyền nhưng gián tiếp qua 

trung gian Moisen là đại diện Ngài, nên 

Moisen đã không sử dụng đại danh từ 

"chúng ta" bao gồm cả Moisen khi 

truyền lệnh mà chỉ dùng đại danh từ 

"các ngươi" phải thế này thế kia); 

2- "Thày ban cho các con một giới răn 

mới là các con hãy yêu thương nhau. 

Như Thày đã yêu thương các con thế 

nào thì các con cũng phải thương yêu 

nhau như vậy. Cách thức mà tất cả mọi 

người sẽ nhận biết các con là môn đệ của 

Thày đó là các con yêu thương 

nhau" (Gioan 13:34-35). 

Hai câu Thánh Kinh chính yếu bao gồm 

tất cả mạc khải Thánh Kinh về LTXC, 

chẳng những ghi nhận tất cả những gì 

liên quan đến Tình Yêu vô cùng nhân 

hậu của Thiên Chúa tỏ ra với loài người 

nơi dân Do Thái của Ngài trong Cựu 

Ước, cũng như với toàn thể nhân loại 

nơi Chúa Giêsu Kitô trong Tân Ước, mà 

còn đến chính con người được Ngài yêu 

thương cần phải làm sao đáp ứng tình 

yêu của Ngài một cách xứng đáng nữa, 

một tình yêu đã trở thành lý do chính 

yếu, thành động lực thúc đẩy con người 

phải kính mến Chúa (Cựu Ước) và yêu 

thương nhau (Tân Ước). 

Đúng thế, Tình Yêu vô cùng nhân hậu 

của Thiên Chúa là nguyên nhân chính 
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yếu khiến con người phải kính mến 

Thiên Chúa hết mình, như câu Thánh 

Kinh thứ nhất (ĐNL 6:4-5) trong Cựu 

Ước cho thấy. Ở chỗ, tất cả mạc khải 

Thiên Chúa thực hiện trong Cựu Ước đó 

là: 1- Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật 

duy nhất, ngoài Ngài ra không có một 

chúa nào khác, và 2- Ngài duy nhất ở 

chỗ Ngài vừa là Đấng khởi đầu (tự hứa 

hẹn và tự chọn lựa) vừa là Đấng kết 

thúc đúng như những gì Ngài đã hứa 

cho dù dân tộc được Ngài tuyển chọn có 

liên lỉ bất trung với Ngài, bất xứng với 

những gì Ngài hứa ban cho họ. 

Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Thiên 

Chúa cũng là nguyên động lực khiến 

con người phải yêu thương lẫn nhau 

nữa, như câu Thánh Kinh thứ hai trong 

Tân Ước ở Phúc Âm Thánh Gioan 

(13:34-35) cho thấy. Ở chỗ, tất cả mạc 

khải Thiên Chúa thực hiện "vào lúc thời 

gian viên trọn" (Galata 4:4) mở màn cho 

Tân Ước là "yêu cho đến cùng" (Gioan 

13:1), khi Ngài "ban Con Một mình cho thế 

gian" (Gioan 3:16), thậm chí "đã không 

dung tha một phó nộp Người" (Roma 8:32), 

một tình yêu "trọn lành" (Mathêu 5:48) 

đầy "thương xót" (Luca 6:36) cần phải 

được tiếp tục cho "đến cùng" là tận thế 

bởi thành phần được Chúa Kitô tuyển 

"chọn và sai đi để sinh hoa trái" (Gioan 

15:16) bằng chứng từ yêu thương của 

họ, như chính họ đã được Người 

thương yêu, nhờ đó nhân loại nhận biết 

Chúa Kitô nơi bản thân giống Người 

của họ và qua đời sống chứng nhân 

tông đồ của họ. 

 

3- Lòng Thương Xót Chúa: Linh Đạo   

Thế nhưng, thực tế cho thấy, cho dù 

Kitô hữu thực sự cảm nhận mình đã 

được Thiên Chúa là Tình Yêu Thương 

Xót "yêu cho tới cùng" nơi Chúa Giêsu 

Kitô khổ nạn và tử giá, tự bản thân 

mình, họ vẫn không thể nào "yêu thương 

nhau như Thày đã yêu thương các con" 

(Gioan 15:12). 

Bởi vậy, theo tu đức, muốn "yêu thương 

nhau như Thày đã yêu thương các con", 

Kitô hữu cần phải được hiệp nhất nên 

một với Chúa Kitô, nghĩa là họ phải làm 

sao để cho Chúa Kitô sống trong họ, 

nhờ đó, qua họ, Người mới có thể yêu 

thương tha nhân như Người đã yêu 

thương họ. 

Tuy nhiên, muốn hiệp nhất nên một với 

Chúa Kitô, nhờ đó Chúa Kitô sống trong 

họ và yêu qua họ, Kitô hữu cần phải 

được Người chiếm đoạt, ở chỗ Người có 

thể hoàn toàn làm chủ con người bất 

toàn và bất lực của họ, và nhờ đó Người 

có thể điều khiển đời sống của họ theo ý 

muốn của Người. 

Cũng theo kinh nghiệm tu đức, cho dù 

Chúa Kitô vẫn sống trong Kitô hữu 

đang có ơn nghĩa với Chúa, bởi Thánh 

Thần của Người, nhưng Chúa Kitô hầu 
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như bị giam lỏng, bị tê liệt, bị bất lực, 

không làm được gì, vì cỏ lùng đam mê 

nhục dục và tình mê nết xấu nơi họ lấn 

át lúa tốt thánh sủng trong họ. 

Chưa hết, Kitô hữu lại còn mâu thuẫn, 

rất sợ bị Chúa bỏ rơi và cảm thấy diễm 

phúc khi được Chúa yêu, trong khi đó 

họ lại rất sợ bị Chúa yêu, thậm chí  phũ 

phàng chối từ tình yêu Chúa tỏ ra cho 

họ nồng nặc tính thánh giá đau khổ, 

một tình yêu họ phải tin tưởng chấp 

nhận: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"  

Tóm lại, như thế thì tiến trình của Linh 

Đạo Lòng Thương Xót Chúa thường bao 

giờ cũng diễn tiến, nếu thực sự xẩy ra 

cho một số linh hốn ưu tuyển nào đó, 

(thường rất hiếm chứ không nhiều), 

không sớm thì muộn, không nhanh thì 

chậm, không dài thì ngắn, như sau: 

Linh hồn phải làm sao luôn ở trong thế 

tỏ ra sẵn sàng tin tưởng phó thác như 

một con trẻ, hoàn toàn ngoan ngoãn dễ 

dậy trước tác động thần linh vô cùng 

khôn ngoan của Thiên Chúa là Tình Yêu 

Thương Xót, để Ngài tự do chiếm đoạt 

bản thân của mình và toàn quyền làm 

chủ cuộc đời của mình. 

 

3.1- Tác động tin tưởng phó thác như con trẻ: 

Thật vậy, Kitô hữu không thể nào yêu 

nhau như Chúa Kitô đã yêu thương họ, 

cho dù họ đã được Người yêu thương 

và cho dù họ, vào một lúc nào đó trong 

đời, được ơn cảm nghiệm được tình yêu 

vô cùng nhân hậu này của Người. 

Bởi vì, ấn tín rửa tội chỉ thánh hóa họ, 

bằng cách, về phần tiêu cực, thanh tẩy 

họ khỏi nguyên tội (và tư tội nếu họ rửa 

tội khi đã có trí khôn), và về phần tích 

cực, làm cho họ được thông phần vào 

bản tính thần linh và sự sống thần linh 

của Thiên Chúa, nhờ đó họ trở thành 

những đứa con thừa nhận của Thiên 

Chúa trong Chúa Kitô. 

Chính vì họ đã trở nên con cái của Thiên 

Chúa mà họ cần phải có một tâm tình và 

đời sống xứng hợp với thân phận làm 

con Thiên Chúa của mình, những tâm 

tình và đời sống của Tám Mối Phúc 

Thật, ở chỗ "trọn lành như Cha trên trời" 

(Mathêu 5:48), nghĩa là "thương xót như 

Cha của các con là Đấng thương xót" (Luca 

6:36). 

Tuy nhiên, Phép Rửa vẫn không tẩy xóa 

đi mầm mống nguyên tội là các đam mê 

nhục dục cùng tính mê nết xấu nơi bản 

thân con người Kitô hữu. Bởi thế, họ 

vẫn là tội nhân, vẫn hướng hạ, vẫn có 

thể sa ngã bất cứ lúc nào, vẫn tiếp tục 

sống trong tội lỗi. Thậm chí có những 

lúc trở thành đứa con phung phá tất cả 

gia tài ân sủng quí báu của mình bằng 

cuộc đời sa đọa hay bằng một tội trọng 

nào đó. 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

167 
 

Dù là linh hồn đang tiến trên đường 

nhân đức trọn lành, sống một đời có vẻ 

đạo đức tốt lành, nhờ năng xưng tội 

rước lễ và kinh nguyện hằng ngày, cũng 

vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát khi còn 

sống trong thế gian đầy gương mù cùng 

cám dỗ và sống trong xác thịt đầy dịp 

tội khó tránh lánh cùng chống trả. 

Thậm chí có một số linh hồn dường như 

đang sống trọn lành, được nhiều người 

khâm phục và mộ mến, vẫn còn những 

quyến luyến trần tục nào đó, vẫn còn 

những tự phụ tự ái bất chính ngấm 

ngầm nào đó, mà họ không hề hay biết 

hay cho rằng chính đáng, nhưng lại là 

những gì bất xứng với Chúa, với tinh 

thần Phúc Âm, với Chúa Kitô chân thực, 

nên vẫn cần phải được Chúa thanh tẩy 

vào một lúc nào đó mà họ không biết, 

như họ bất ngờ bị Chúa chộp bắt như 

Ngài chộp bắt một Saulê đang hung 

hăng bách hại Kitô hữu sơ khai, theo 

lòng nhiệt thành với Do Thái giáo 

(Judaism) được cho là chính đáng duy 

nhất và trên hết của mình, một Saulê bị 

ngã ngựa (xem Philiphê 3:6; Tông Vụ 

22:6-7). 

 

3.2- Tác động thần linh muốn chiếm đoạt linh hồn: 

Thật vậy, nếu một Saul ngã ngựa là 

trường hợp điển hình cho thấy Thiên 

Chúa muốn chiếm đoạt con người để 

họ, bất kể quá khứ của họ có thể nào 

chăng nữa, có xấu xa đến đâu và có 

đáng ghê tởm đến mấy đi nữa, trở 

thành những gì Ngài muốn, miễn là họ 

thành tâm thiện chí, và thậm chí họ càng 

bất xứng và bất lực, miễn là họ ngoan 

ngoãn dễ dậy, họ vẫn có thể trở thành 

nơi cho Chúa tỏ mình ra, trở thành cuộc 

thần hiển (theophany) của LTXC. 

"Thiên Chúa đã chọn những ai bị thế gian 

coi là ngu xuẩn để làm cho kẻ khôn ngoan hổ 

thẹn; Ngài đã chọn kẻ yếu hèn trên thế giới 

này để làm cho kẻ quyền năng phải hổ thẹn. 

Ngài đã chọn kẻ thấp hèn và bị khinh bỉ, kẻ 

bị coi chẳng là gì để kẻ có thành 

không" (1Corinto 1:27-28). 

Riêng chàng Saulê, sau khi được Chúa 

chiếm đoạt, đã trở thành một dụng cụ 

lợi hại được Ngài sử dụng cho phần rỗi 

của thành phần dân không cắt bì như 

dân Do Thái, với tư cách là Tông Đồ 

Dân Ngoại: "Ta sẽ làm cho ngươi thành 

ánh sáng cho chư dân, thành phương tiện 

cứu độ cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 

13:47). 

Linh hồn nào được Thiên Chúa chiếm 

đoạt cũng thế, cũng được biến đổi và 

hiệp nhất nên một với Ngài, chẳng 

những, về phương diện tiêu cực, không 

còn hay hầu như không còn suy nghĩ, 

phán đoán, chọn lựa, tác hành và phản 

ứng một cách thuần tự nhiên nữa, mà 

trái lại, về mặt tích cực, có một tâm 

tưởng và ngôn hành cùng phản ứng 

như Chúa Kitô, đến độ, lời họ nói hay 

việc họ làm, cho dù đơn sơ bé nhỏ và 
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tầm thường, vẫn có một quyền lực nội 

tâm thu hút thần linh, vẫn có một tác 

dụng thần linh nào đó nơi những ai giao 

tiếp với họ. 

Chính vì được Chúa chiếm đoạt và biến 

đổi như thế, linh hồn ưu tuyển này mới 

có thể "yêu nhau như Thày yêu các con" 

(Gioan 15:12), ở chỗ, như Người: 1- "đến 

không phải để được phục vụ mà là để phục 

vụ" (Mathêu 20:28), 2- để "yêu cho đến 

cùng" (Gioan 13:1), 3- đến độ dám "hiến 

mạng sống mình cho người mình yêu" (xem 

Gioan 13:35, 17:19), bao gồm cả kẻ thù 

được mình yêu (xem Mathêu 5:43), sẵn 

sàng tha thứ cho kẻ làm khốn mình 

(xem Luca 23:34). 

Thực tế cho thấy tâm hồn Kitô hữu nào 

được Thiên Chúa chiếm đoạt thì thường 

có tâm trạng như sau, như được thấy 

nơi các vị thánh, đó là: 

1- Họ không còn một quan tâm và lo 

lắng nào hơn ngoài phần rỗi của chính 

bản thân mình cũng như của các linh 

hồn, nghĩa là họ cảm thấy được chính 

cơn khát núi sọ của chính Chúa Kitô, họ 

quả thực đã "khao khát nhân đức trọn 

lành" (Mathêu 5:6) 

2- Tuy nhiên, đời sống đạo của họ vẫn 

tiếp tục vấp phạm, cho dù là tội nhẹ hay 

chỉ là các lầm lỗi nho nhỏ, khiến họ cảm 

thấy mình hoàn toàn bất lực nếu không 

có ơn Chúa, và vì thế họ chẳng những 

tin tưởng vào LTXC hơn mà còn không 

dám khinh một ai, họ đã biết "thương 

xót người" (Mathêu 5:7); 

3- Vì phần rỗi của mình, họ theo đuổi 

nên trọn lành như Cha trên trời của họ, 

ở chỗ họ sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì 

bất xứng với phần rỗi và thân phận làm 

con cái Thiên Chúa của họ, và chấp 

nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn 

nơi họ, nhờ đó họ đã tiến tới chỗ "có 

lòng thanh sạch" (Mathêu 5:8); 

4- Vì phần rỗi của tha nhân, họ cảm thấy 

buồn khổ khi thấy các linh hồn ơ hờ với 

phần rỗi của mình, coi thương, dù vô 

tình, ơn cuộc chuộc vô giá của Chúa 

Kitô, nhất là thấy các linh hồn cứ xúc 

phạm đến Chúa, một tâm trạng cho thấy 

họ là "người kiến tạo hòa bình" (Mathêu 

5:9); 

5- Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh cho 

phần rỗi vô giá của các linh hồn, dù có 

phải chịu cực hình gây ra bởi hậu quả 

tội lỗi của tội nhân thay cho tội nhân, để 

phần nào đền tạ Tình Yêu vô cùng nhân 

hậu của Thiên Chúa đã bị tội nhân 

phạm đến, nhờ đó tội nhân được LTXC 

vô biên cứu rỗi, hành động của họ như 

vậy chẳng khác gì như thể họ sẵn sàng 

chịu khốn khó vì Nước Trời (xem 

Mathêu 5:10-11), những khốn khó do tội 

nhân gây ra mà họ hứng chịu. 

Thế nhưng, muốn được như vậy, tức là 

muốn được hiệp nhất nên một với Thiên 

Chúa, muốn được hoàn toàn trọn vẹn 

nên giống Chúa Giêsu Kitô, muốn trở 

thành chứng nhân thương xót trung 

thực và sống động của Người theo tác 

động thần linh của Thánh Thần, điều 

kiện trên hết và trước tiên đối với Kitô 

hữu môn đệ Chúa Kitô, đó là họ phải 
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làm sao để cho Chúa yêu thương họ 

theo cách thế của Ngài, đừng sợ như 

"cành nho đã sinh hoa trái" cần bị "cắt tỉa 

cho càng sinh trái hơn" (xem Gioan 15:2), 

bằng lòng tin tưởng phó thác như một 

trẻ thơ cho Vị Thiên Chúa là Tình Yêu 

Thương Xót của mình, như Mẹ Maria 

trong biến cố Truyền Tin: "Này tôi là tôi 

tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi như lời 

ngài truyền" (Luca 1:38). 

Tóm lại, 

1- Linh đạo là gì, nếu không phải linh 

đạo là một đường lối tu đức giúp linh 

hồn Kitô hữu có thể gặp gỡ Chúa Kitô 

nhờ đó làm chứng cho Người.  

2- Sở dĩ có những linh đạo khác nhau là 

vì không phải chúng ta tìm gặp Chúa 

mà chính Chúa tìm gặp từng người 

chúng ta, và vì mỗi người đều có cuộc 

đời và thân phận khác nhau, nên Ngài 

có cách thức riêng của Người đối với 

từng người, như Người đã thực hiện 

việc gặp gỡ giữa Người với người phụ 

nữ Samariatnô ở Bờ Giếng Giacóp, hay 

với viên trưởng ban thu thuế Giakêu, 

hoặc với chàng Saulê hung hăng bắt 

đạo. 

3- Những linh đạo khác nhau theo 

giòng lịch sử Giáo Hội nào cũng đều là 

con đường tu đức dẫn đến chỗ, trước 

hết và trên hết, gặp gỡ Chúa Kitô, một 

yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly 

với yếu tố chứng nhân. Chẳng hạn bằng 

đường lối tu đức sống ẩn dật và khổ chế 

của các vị ẩn tu, sống cầu nguyện và 

làm việc của vị tổ phụ dòng Biển Đức, 

sống nghèo hèn ngày nào đủ cho ngày 

ấy của tổ phụ dòng Phanxicô, sống tuân 

phục Thánh Ý Chúa trong mọi sự của vị 

tổ phụ dòng Tên, sống siêu thoát khỏi 

mọi tạo vật của hai vị thánh thuộc 

Carmelô, sống nhờ Mẹ Maria để đến với 

Chúa của Thánh Louis Montfort, hay 

sống thơ ấu thiêng liêng của Thánh 

Therese Hài Đồng Giêsu. 

4- Linh Đạo Thương Xót là gì và như 

thế nào, nếu không phải là tin vào 

LTXC: đừng sợ "bị" Thiên Chúa chiếm 

đoạt để Người có thể biến đổi chúng ta, 

và với Người chúng ta mới có thể "yêu 

nhau như Thày yêu" (Gioan 13:34, 

15:12), nhờ đó mà "mọi người nhận biết 

các con là môn đệ của Thày" (Gioan 

13:25), nghĩa là nhờ đức ái trọn hảo mà 

tâm hồn TĐCTT nào tin vào LTXC đã 

trở thành chứng nhân sống động của 

LTXC. 
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ƠN GỌI  

TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

  

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

  

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Danh Xưng 

 
n gọi của Tông Đồ Chúa Tình 

Thương được chất chứa trong 

chính danh xưng Tông Đồ Chúa 

Tình Thương của họ. Và danh xưng 

Tông Đồ Chúa Tình Thương của họ xuất 

phát từ chính Thánh Kinh, ở hai đoạn 

khác nhau của Phúc Âm Thánh Mathêu, 

một ở cuối đoạn 9 và đầu đoạn 10 và 

một ở đoạn 14 cũng như ở đoạn 15. 

 

Ở đoạn 9, Thánh Mathêu đã thuật lại sự 

kiện: "Chúa Giêsu tiếp tục đi đến. Người 

giảng dạy trong các hội đường của họ, 

Người loan truyền tin mừng về vương quốc 

của Thiên Chúa, và Người chữa lành mọi 

thứ bệnh nạn tật nguyền. Trông thấy đám 

đông thì Người động lòng thương. Họ lang 

thang lạc loài như không có người chăn... 

Đoạn Người triệu tập 12 môn đệ lại mà ban 

cho các vị quyền trừ khử các thứ thần ô uế 

và chữa lành các loại bệnh nạn tật 

nguyền... Chúa Giêsu đã sai những người 

này đi như Nhóm 12, sau khi đã dặn dò họ 

như sau... Các con đã lãnh nhận nhưng 

không thì cũng hãy cho đi nhưng 

không..." (35-36; 10:1,5,8); 

 

Ở đoạn 14, Thánh Mathêu đã thuật lại 

sự kiện: "Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi 

nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng 

biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành 

đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Ðức 

Giêsu trông thấy một đám người đông 

đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành 

các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn 

đệ lại gần thưa với Người: 'Nơi đây hoang 

vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán 

đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy 

thức ăn'. Ðức Giêsu bảo: 'Họ không cần 

phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ 

ăn'..." (13-16).  

Ơ 
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Ở đoạn 15: "Ðức Giêsu gọi các môn đệ 

lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám 

đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi 

và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải 

tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị 

xỉu dọc đường... Người cầm lấy bảy chiếc 

bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ 

ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho 

đám đông" (câu 32,36). 

 

Hai sự kiện khác nhau được Thánh ký 

Mathêu thuật lại trên đây tỏ tường cho 

thấy, trước hết, mọi hành động Chúa 

Giêsu là hiện thân và là dung nhan 

Thương Xót của Chúa Cha làm đều xuất 

phát từ Lòng Thương Xót Chúa của 

Người. Đó là lý do cả hai lần Thánh ký 

Mathêu đều ghi chú cẩn thận rằng: 

"Người động lòng thương". 

 

Và cả hai lần "người động lòng thương" 

này đều có liên quan mật thiết với các 

việc làm của thành phần tông đồ được 

Chúa Giêsu tuyển chọn đang ở với 

Chúa Giêsu bấy giờ: lần thứ nhất liên 

quan đến sứ vụ truyền giáo của các vị, 

và lần thứ hai cùng thứ ba liên quan đến 

việc đáp ứng thỏa đáng như cầu đói 

khát về thể lý của dân chúng.  

 

Như thế có nghĩa là sở dĩ các tông đồ 

được chọn và được sai đi truyền giáo 

hay phục vụ là vì Chúa Giêsu động lòng 

thương dân chúng. Bởi thế nên những 

gì các vị làm theo chỉ thị của Chúa 

Giêsu, tiêu biểu đặc biệt ở trong 2 

trường hợp điển hình này, là những việc 

làm phát xuất từ Lòng Thương Xót 

Chúa và của Lòng Thương Xót Chúa. 

 

Do đó, để chu toàn sứ vụ truyền giáo và 

phận sự phục vụ của mình, các tông đồ 

cần phải làm sao cho dân chúng là đối 

tượng chính yếu của LTXC thấy được 

LTXC nơi con người của các vị và qua 

việc làm của các vị. Và chính vì vậy mà 

chúng ta có thể gọi các vị là Tông Đồ 

Chúa Tình Thương, một danh xưng bao 

gồm các sứ vụ chính yếu của các tông 

đồ cần phải được tiếp nối bởi thành 

phần môn đệ Chúa Kitô qua mọi thời 

đại, nhất là trong thời điểm của LTXC từ 

tiến bán thế kỷ 20 tới nay và sau này 

nữa.  

 

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Sứ Vụ 

 
Vì đã nhận danh xưng Tông Đồ Chúa 

Tình Thương (TĐCTT) nên những ai đã 

tích cực và chủ động đáp ứng lời kêu 

gọi của vị đại diện Chúa Kitô trên trần 

gian là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II khi ngài kêu gọi vào thời điểm 17-

18/8/2002 ở Balan, để từ ngày 4/4/2009 

cho tới nay và sau này, trở thành một 

Nhóm TĐCTT (như Nhóm 12 Tông Đổ 

xưa, hơn là Phong Trào có tính cách to 

lớn) cũng phải tiếp nối chẳng những sứ 

vụ rao giảng cho những người anh chị 

em nghèo khổ về đời sống thiêng liêng, 

mà còn đáp ứng nhu cầu của những 

người anh chị em nghèo đói khốn khổ 

trong đời sống xã hội nữa. 
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Đó là lý do Nhóm TĐCTT được lập ra, 

trước hết và trên hết, nhắm mục đích 

chính yếu là để loan truyền LTXC bằng 

hai hình thức hay cách thức khác nhau 

nhưng đi đôi với nhau, bất khả phân ly: 

 

Cách thứ nhất đó là bằng các cuộc tĩnh 

tâm, từ năm 2011, như Nhóm 12 Tông 

Đồ xưa được Chúa Giêsu tuyển chọn và 

sai đi rao giảng vì Người động lòng 

thương dân chúng bơ vơ tất tưởi như 

chiên không có chủ chăn, và 

 

Cách thứ hai đó là bằng các việc bác ái 

cứu trợ cho những người anh chị em 

nghèo khổ ở các nơi, bao gồm cả ở 

thành phố như những người anh chị em 

homeless ở downtown Los Angeles vào 

các dịp Giáng Sinh và Phục Sinh hằng 

năm, từ năm 2013, lẫn ở cả những vùng 

sâu vùng xa ở Việt Nam, như trong 

chuyến hành trình truyền giáo xuyên 

Việt trong Năm Thánh Thương Xót 

2016, một việc bác ái cứu trợ cũng phản 

ảnh việc các tông đồ đã cố gắng đáp 

ứng nhu cầu vật chất của dân chúng đói 

khát khiến Chúa Giêsu động lòng 

thương liền bảo các vị phải tự lo cho họ 

ăn. 

 

Cả hai cách thức này đều là những gì 

thể hiện LTXC. Tuy nhiên, kinh nghiệm 

cho thấy, có những nhà giảng thuyết nổi 

tiếng, thu hút dân chúng, đến độ cái tên 

của họ làm nên hiện tượng đám đông, 

và đám đông kéo nhau qui tụ lại bởi cái 

tên lừng danh của họ. Thế nhưng, thực 

tế phũ phàng cho thấy cũng không thiếu 

những trường hợp chính cái danh tiếng 

này đã lèo lái dân chúng bị mê hoặc đến 

cuồng tín đi sai lạc, hay đã tỏ ra chống 

đối giáo quyền khi bị giáo quyền cảnh 

giác hoặc ngăn chặn đà tiến của nó, hoặc 

đã ngấm ngầm nhân danh mình (và 

đám đông) mà rao giảng hơn là nhân 

danh Chúa ... 

 

Kinh nghiệm cũng cho thấy có những 

con người hăng say làm việc bác ái cứu 

trợ, nhưng lại nhân danh bác ái cứu trợ, 

nhân danh đức bác ái để lỗi phạm đức 

bác ái. Ở chỗ tranh giành nhau gây quĩ, 

tranh giành nhau đất dụng võ, tranh 

giành nhau đối tượng phục vụ, tranh 

giành nhau ảnh hưởng, thậm chí gây tác 

hại mục vụ cho nhau và chửi bới nhau 

chẳng khác gì người đời; trong gia đình 

hai vợ chồng cùng làm việc bác ái cứu 

trợ mà cứ không thôi cãi nhau; cùng 

một hội đoàn làm việc bác ái cứu trợ mà 

vẫn cứ hận thù ghen ghét nhau, chấp 

nhất nhau, không tha thứ cho nhau, 

tránh mặt nhau v.v. 

 

Chính trong thành phần các tông đồ 

được sống gần Chúa, được tận mắt thấy 

những việc lạ lùng Người làm, nhất là 

thấy được chính gương trọn lành Người 

sống, và được nghe những lời giảng dạy 

vô cùng khôn ngoan của Người, thế mà, 

cả sau khi đã đi truyền giáo, đã làm 

thành phần thừa sai truyền giáo tiên 

khởi, và sau này sẽ là thành phần chứng 

nhân tiên khởi của Chúa Kitô, các vị vẫn 

còn đầy tinh thần thế gian, còn theo 

khuynh hướng trần tục, chẳng hạn cạnh 

tranh chẳng những với nhau (xem Luca 

9:46, 22:24) mà còn với cả người ngoài 

(xem Luca 9:49-50), động một tí là nổi 

cơn thịnh nộ đòi chém giết như trường 
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hợp hai anh em Giacôbê và Gioan muốn 

khiến lửa trời xuống thiêu hủy một khu 

làng của người Samaria (xem Luca 9:53-

55) v.v. 

 

Bởi thế, muốn thực sự đóng vai trò làm 

tông đồ của Chúa, tức vai trò làm chứng 

cho Chúa, các vị cần phải trải qua một 

cảm nghiệm thần linh liên quan đến 

LTXC nữa. Thật vậy, cho dù "tinh thần 

thì linh hoạt nhưng bản chất yếu nhược" 

(Mathêu 26:41), các tông đồ vẫn phản 

bội Chúa (xem Mathêu 26:14-16), vẫn 

chối Chúa như trường hợp tông đồ 

Phêrô (xem Luca 22:54-62), vẫn bỏ chạy 

như trường hợp của tất cả tông đồ sau 

khi Người bị bắt trong Vườn Cây Dầu 

(xem Marco 14:50). 

 

Thế nhưng, các vị vẫn được LTXC tha 

thứ và tiếp tục sử dụng làm chứng nhân 

cho Người sau khi Người phục sinh từ 

trong kẻ chết và truyền cho các vị: "Các 

con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 

24:48), về những gì liên quan đến LTXC, 

như các vị được thấy các thương tích 

còn trên thân xác phục sinh của Chúa 

(xem Luca 24:40), và các vị nghe Người 

truyền "nhân danh Người cần phải loan 

truyền lòng thống hối để được tha tội cho tất 

cả mọi dân nước" (Luca 24:47). 

 

Như vậy có nghĩa là Tông Đồ Chúa 

Tình Thương không phải chỉ thực hiện 

các sứ vụ liên quan đến LTXC ("Người 

động lòng thương"), như rao giảng tin 

mừng cứu độ và chăm lo cho những 

người anh chị em hèn mọn nhất của 

Chúa Kitô, mà trên hết và trước hết, 

TĐCTT cần phải làm sao có thể cảm 

nghiệm được chính LTXC nơi bản thân 

mình, nhờ đó mới có thể loan truyền 

LTXC một cách chân hực và sống động, 

ngay trong chính những hoạt động tông 

đồ của mình.  

 

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Huy Hiệu 
 

Thật thế, nếu TĐCTT không thực sự 

cảm nghiệm được LTXC, và vì thế 

không có LTXC là tinh thần và là hồn 

sống nơi từng Tông Đồ Chúa Tình 

Thương, không được LTXC chiếm đoạt 

và biến đổi, thì tất cả mọi hoạt động của 

họ, dù bề ngoài có bác ái đến đâu, có 

nhiệt thành đến mấy, có hiệu quả thật 

nhiều... cũng có nguy cơ gây phản 

chứng vào một lúc nào đó, tại đâu đó, ở 

chỗ, chẳng những không làm chứng cho 

LTXC thì chớ, trái lại, còn làm cho LTXC 

bị tổn thương trầm trọng nữa là đàng 

khác. 

 

Một TĐCTT mà thực sự sống LTXC 

phải là một TĐCTT thật sự cảm nghiệm 

được Niềm Vui Thương Xót, ở chỗ, 

nhờ được LTXC chiếm đoạt và biến đổi, 

họ có thể "trở nên mọi sự cho mọi người" 

(1Cor 9:22): họ chẳng những biết thương 

cảm xót xa nỗi khốn khổ của những 

người anh chị em hèn mọn nhất của 

Chúa Kitô, mà còn hào hứng hoan hỉ 
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được chia sẻ khốn khổ với họ, trải qua 

khốn khổ như họ và thậm chí chịu đựng 

khốn khổ thay họ, như chính Chúa Kitô 

đã "hiến sự sống mình làm giá chuộc cho 

nhiều người" (Mt 20:28).  

 

Đúng thế, chính vì họ biết thương cảm xót 

xa nỗi khốn khổ của những người anh chị 

em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, như 

Người Samaritanô Nhân Lành "nhìn 

thấy thì động lòng thương" (Luca 10:33) 

trước một người anh em nạn nhân xa lạ 

bị lọt vào tay bọn cướp dọc đường đang 

quằn quại đớn đau bên lề, mà họ mới có 

thể chia sẻ khốn khổ với họ, trải qua khốn 

khổ như họ và thậm chí chịu đựng khốn 

khổ thay họ, như Người Samaritanô đã 

thực hiện trong dụ ngôn Chúa Giêsu sử 

dụng để trả lời cho vấn nạn "ai là tha 

nhân của tôi?" (Luca 10:29). 

 

Thật vậy, sau khi nhìn thấy nạn nhân và 

động lòng thương, Người Samaritanô 

Nhân Lành này đã tiến tới chỗ chia sẻ 

khốn khổ với nạn nhân, trải qua khốn 

khổ như nạn nhân và chịu đựng khốn 

khổ thay cho nạn nhân. 

 

Người Samaritanô chia sẻ khốn khổ với 

nạn nhân ở chỗ, trước hết dừng bước, 

cho dù có thể bỏ đi như vị tư tế và thày 

Levi trước đó với lý do chính đáng, nhất 

là vì nạn nhân lại là một kẻ xa lạ, không 

phải là người bà con Samaritanô với 

mình, sau đó bước xuống khỏi lưng lừa 

và tiến gần nạn nhân để cẩn thận quan 

sát để có thể cấp cứu nạn nhân, và đã 

lấy dầu cùng rượu mà xức vào các 

thương tích của nạn nhân. 

 

Người Samaritanô Nhân Lành chẳng 

những chia sẻ khốn khổ với nạn nhân 

bằng những tác động bác ái như thế, mà 

còn thậm chí trải qua khốn khổ như nạn 

nhân và chịu đựng khốn khổ thay cho nạn 

nhân. Ở chỗ, Người Samaritanô Nhân 

Lành này trải qua khốn khổ như nạn 

nhân bằng hành động gồng mình để có 

thể đưa nạn nhân nặng nề như xác chết 

từ mặt đất lên trên lừng lừa của mình, 

cho nạn nhân hoàn toàn chiếm chỗ ngồi 

cao trọng của chính mình, rồi sau đó hết 

sức vất vả đưa nạn nhân nằm trên lưng 

lừa đến tận quán trọ. 

 

Trong việc bác ái cứu trợ nạn nhân xa lạ 

bên vệ đường này, Người Samaritanô 

Nhân Lành chẳng những free công của 

mình, mà còn sẵn lòng chịu thiệt thòi về 

vị thế của mình (nhường chỗ tốt hơn là 

lưng lừa cho nạn nhân), về sức lực của 

mình (phải đi bộ vất vả để nạn nhân 

được cưỡi), và về tiền bạc của mình nữa, 

ở chỗ phải trả tiền (2 quan tiền) cho chủ 

quán để chủ quán thay mình mà chăm 

sóc nạn nhân. 

 

Vì tinh thần và đường lối sống chuyên 

nghiệp LTXC được lý tưởng hóa nơi 

Người Samaritanô Nhân Lành như thế 

mà Nhóm TĐCTT đã lấy huy hiệu bao 

gồm 3 yếu tố chính, từ ngoài vào trong, 

đó là con mắt, con ngươi và con người. 

 

Con mắt là để nhìn thấy. Thế nhưng con 

mắt không thể nhìn thấy nếu không có 

con ngươi. Và cho dù có con ngươi con 

người vẫn không thể nào nhìn thấy chân 

dung của nhau là hình ảnh thần linh để 

tôn trọng nhau và yêu thương nhau như 
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Chúa yêu thương họ, nếu con người 

không có tấm lòng, nghĩa là trong cái 

nhìn của con người, hay trong con mắt 

của con người phải có một tấm lòng, 

đúng hơn con người cần phải nhìn nhau 

bằng tấm lòng, bằng lòng yêu thương 

thì họ mới có thể trở thành một Người 

Samaritanô Nhân Lành. 

 

Đó là lý do nơi Huy Hiệu TĐCTT, từ 

ngoài vào trong là con mắt để nhìn, con 

tim để yêu và con người để phục vụ. 

Câu điệp khúc (hát 2 lần) để kết thúc bài 

Hiệu Ca TĐCTT có câu "Xin cho con 

mắt thương xem mọi người là anh em. 

Xin cho con tim cao cả yêu người như 

Chúa đã" là những gì cho thấy được tất 

cả yếu tố cần thiết bất khả thiếu ở trong 

huy hiệu TĐCTT. 

 

Thật vậy, Linh Đạo của Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương được diễn tả qua 

biểu hiệu (logo) của mình, một biểu 

hiệu bao gồm 3 yếu tố chính yếu đó là 

con mắt, con ngươi và con người.Con 

mắt không thể nhìn thấy nếu không có 

con ngươi, nhưng con ngươi không thể 

nhìn thấy con người nếu không có con 

tim. Bởi thế, Linh Đạo Tông Đồ Chúa 

Tình Thương có thể tóm gọn lại ở câu: 

"nhìn thấy (bằng con mắt tự 

nhiên) thì động lòng thương (bằng con 

tim hiệp thông)" (Luca 10:33), cử chỉ 

then chốt của Người Samaritanô Nhân 

Lành, một con người đã tự động dấn 

thân cứu giúp nạn nhân, một người 

chẳng hề quen biết với mình, cho tới 

cùng, với bất cứ giá nào.  

  

"Nếu chúng ta biết nhìn anh chị em của 

chúng ta bằng Lòng Thương Xót 

Chúa (LTXC), chúng ta sẽ thấy con 

người đáng thương của họ trước tội 

lỗi đáng phạt của họ, thậm chí họ càng 

tội lỗi càng cần được thông cảm, bù đắp 

và cứu giúp như chính LTXC đối với 

từng con người tội lỗi khốn nạn đáng 

thương chúng ta. Nếu chúng ta 

biết nhìn lỗi lầm của anh chị em chúng 

ta bằng con mắt của một tội nhân như 

họ hay hơn họ, thay vì bằng con mắt 

của một quan tòa, chỉ biết phán quyết 

theo tội phúc và thưởng phạt, đúng 

phép công bằng, thì chúng ta chắc 

chắn sẽ không bao giờ dám ném đá họ, 

trái lại, còn thấy mình nếu không có ơn 

Chúa đã sống tội lỗi hơn họ”. (Trích 

đoạn bài "Đâu là ranh giới giữa công bằng 

và tình thương?" của Đaminh Maria Cao 

Tấn Tĩnh, BVL, trong tập sách Dung 

Nhan Tình Thương - Cẩm Nang Năm 

Thánh, trang 176). 
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Sống Lòng Thương Xót Chúa  

 Thách đố và Thái độ 
  

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

  
  
 
  

ếu Lòng Thương Xót Chúa 

là ưu phẩm tối cao của Thiên 

Chúa và là chính bản chất của 

Vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 

4:8,16) thì sống Lòng Thương Xót Chúa 

chính là ơn gọi và là lý tưởng của Kitô 

hữu môn đệ Chúa Kitô, thành phần, 

nhờ Phép Rửa, đã được hiệp thông với 

bản tính thần linh của Thiên Chúa 

và sống sự sống thần linh của Thiên 

Chúa và với Thiên Chúa, vì thế họ 

cũng cần phải tác hành như Thiên Chúa. 

 

Đó là lý do Con Thiên Chúa hóa thân 

làm người, "là hình ảnh Thiên Chúa vô 

hình" (Colose 1:15), là hiện thân của tình 

yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên 

trời (xem Gioan 15:9), đã kêu gọi "những 

ai chấp nhận Người thì Người ban cho họ 

quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12) 

rằng: "Các con hãy nên trọn lành như Cha 

trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 

5:48), ở chỗ "các con hãy thương xót như 

Cha của các con thương xót" (Luca 6:36). 

 

Tuy nhiên, tự bản chất vô cùng hèn 

mọn, hữu hạn và bất toàn của mình, con 

người Kitô hữu không thể nào sống trọn 

lành như Cha trên trời, không thể 

nào sống thương xót như Ngài được, 

nếu trước hết và trên hết chính bản thân 

của họ không được Ngài chiếm đoạt và 

tỏ mình ra cho, nhờ đó họ có thể sâu 

xa cảm nghiệm được tình yêu vô cùng 

nhân hậu của Ngài mà trung 

thực phản ảnh Lòng Thương Xót Chúa 

trong đời sống của họ. 

 

Thực tế cho thấy, Thiên Chúa không 

hiện ra để tỏ mình cho thành phần Kitô 

hữu môn đệ của Con Ngài, mà chỉ tỏ 

mình ra nơi họ qua các biến cố xẩy ra 

cho bản thân của họ và trong cuộc đời 

của họ, như thể Ngài muốn tạo ra 

những cơ hội thuận lợi thích hợp với 

từng người để giúp họ thể hiện bản tính 

thần linh mà họ được thông phần nơi 

phép rửa, nhờ đó sự sống thần linh của 

một người con Thiên Chúa nơi họ càng 

ngày càng như Cha trên trời. 

N 
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Theo kinh nghiệm tu đức, dù đã được 

thánh hóa nhờ phép rửa, con người Kitô 

hữu vẫn còn mầm mống nguyên tội 

với đầy những đam mê nhục dục và 

tính mê nết xấu, vẫn hướng hạ (tự nhiên 

hơn siêu nhiên) và hướng nội (vị kỷ hơn 

vị tha), nên các cơ hội thuận lợi được 

Thiên Chúa tạo nên cho họ để họ sống 

Lòng Thương Xót Chúa lại trở thành 

những thách đố phản nghịch với bản 

tính tự nhiên và khuynh hướng vị kỷ 

của con người phàm nhân, tiêu biểu 

nhất là 3 cơ hội đầy thách đố chính yếu, 

từ dễ đến khó, sau đây:   

  

1- Hy sinh phục vụ - self-giving in 

service;  

2- Từ bỏ ý riêng - giving up own will;  

3- Bỏ qua tha thứ - forgetting forgiving  

  

Chính vì 3 cơ hội đầy thách đố chính 

yếu ấy mà Kitô hữu con cái của Cha trên 

trời là Đấng trọn lành và là Đấng 

thương xót mới cần phải có 3 thái độ 

thích đáng với Lòng Thương Xót 

Chúa, từ thấp lên cao, trong việc thắng 

vượt 3 cơ hội đầy thách đố hoàn 

toàn phản tự nhiên và tính vị kỷ của con 

người này để có thể làm chủ bản thân 

tầm thường của mình, để nên hoàn 

hảo thánh đức và để trở thành chứng 

nhân trung thực và sống động của Chúa 

Kitô như sau:  

  

1- Sẵn sàng - be ready; 

2- Tìm kiếm - look for; 

3- Vui vẻ - be content  

  

Ba cơ hội đầy thách đố, từ dễ đến khó, 

cần thành phần Kitô hữu môn đệ 

của Chúa Kitô là Đấng đã đến "tỏ Cha 

ra" (Gioan 1:18), một Người Cha trên 

trời trọn lành và thương xót, phải thắng 

vượt đều phải trải qua một tiến trình 

bao gồm ba thái độ bất khả thiếu, từ 

thấp lên cao, có thể được tóm gọn như 

sau:  

  

1- Hy sinh phục vụ: 

1.1- Sẵn sàng Hy sinh phục vụ 

1.2- Tìm kiếm Hy sinh phục vụ 

1.3- Vui vẻ Hy sinh phục vụ  

  

2- Từ bỏ ý riêng: 

2.1- Sẵn sàng Từ bỏ ý riêng 

2.2- Tìm kiếm Từ bỏ ý riêng 

2.3- Vui vẻ Từ bỏ ý riêng  

  

3- Bỏ qua tha thứ: 

3.1- Sẵn sàng Bỏ qua tha thứ 

3.2- Tìm kiếm Bỏ qua tha thứ 

3.3- Vui vẻ Bỏ qua tha thứ 

 

Trước hết là 3 cơ hội đầy thách đố chính 

yếu tiêu biểu đối với bản tính tự nhiên 

vốn vị kỷ và hưởng thụ của con người 

chúng ta, thứ tự từ dễ đến khó 

như đã được liệt kê đó là: hy sinh phục 

vụ, từ bỏ ý riêng và bỏ qua tha thứ.  

 

Đúng thế, không phải dễ dàng mà 

chúng ta có thể hy sinh phục vụ tha 

nhân, đáp ứng nhu cầu của họ, bởi 

chúng ta sợ bị tốn của, tốn công, tốn giờ 

v.v., đặc biệt là khi chúng ta đang bận 

với hết chuyện này hay chuyện khác của 

cá nhân chúng ta, của gia đình chúng 

ta, của hội đoàn chúng ta, của giáo xứ 

chúng ta v.v., và nhất là đối với những 

ai chúng ta không có cảm tình hay 
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không có cảm tình với chúng ta, tác 

hại đến chúng ta v.v. Thậm chí đối với 

cả những người thân yêu, cũng chưa 

chắc chúng ta đã "sẵn sàng" hy sinh 

phục vụ họ khi chúng ta không còn cảm 

tình với họ hay họ trở nên gánh nặng 

cho chúng ta v.v. 

 

Cho dù chúng ta có hăng say hy sinh 

phục vụ tha nhân chăng nữa, chúng ta 

vẫn có thể vấp phạm một lỗi lầm đó là 

chia rẽ nhau và cạnh tranh nhau. Ở chỗ, 

cùng làm việc cứu trợ bác ái với nhau 

trong cùng một nhóm, nhưng chúng ta 

vẫn coi ý nghĩ và ý muốn của chúng ta 

là nhất, hơn ý nghĩ và ý muốn của 

người khác, cho dù ý nghĩa và ý muốn 

của họ là những gì xây dựng, 

cũng đúng và cũng có lợi, không thua 

gì ý nghĩ và ý muốn của chúng ta, thậm 

chí còn hơn ý nghĩ và ý muốn của chúng 

ta nữa, nhưng chúng ta vẫn cứ gạt họ đi, 

không "sẵn sàng" từ bỏ ý riêng của mình 

hay ít là dung hòa với ý của người khác 

vị ích chung v.v. Chưa hết, thái độ sẵn 

sàng" từ bỏ ý riêng còn ở chỗ khi gặp 

trái ý xẩy ra ngoài ý muốn và 

không được như ý muốn, chúng ta 

thường tỏ ra bất mãn nữa v.v. 

 

Thậm chí chúng ta có "sẵn sàng" hy sinh 

phục vụ và "sẵn sàng" từ bỏ ý riêng 

chăng nữa, chúng ta vẫn chưa đi 

trọn cuôc hành trình nên thánh của 

chúng ta và chưa đạt đến tột 

đỉnh chứng từ Kitô hữu của chúng ta, 

nếu chúng ta chưa tiến đến chỗ "sẵn 

sàng" bỏ qua tha thứ. Nhất là bỏ qua tha 

thứ cho chính những con người được 

chúng ta hy sinh phục vụ hết mình, 

thậm chí chúng ta đã phải bất chấp mọi 

gian nan khốn khó và chấp nhận những 

gì trái ý của mình để giúp đáp họ một 

cách tận tình và tận lực của mình, 

nhưng cuối cùng chúng ta chỉ 

nhận được tấm lòng vô ơn bội nghĩa của 

họ, chỉ được đáp trả bằng 

thái độ thờ ơ lãnh đạm của họ, đặc biệt 

là khi chúng ta không thể tiếp tục 

giúp được họ nữa, nên chúng ta bị họ 

làm toán trừ nhanh hơn toán cộng, bị họ 

oán hận chúng ta v.v. 

 

Thật vậy, tự mình, chúng ta không thể 

nào đi trọn con đường từ dễ đến khó là 

hy sinh phục vụ, từ bỏ ý riêng và bỏ qua 

tha thứ, như gương của Chúa 

Kitô, Đấng đã kêu gọi chúng ta là Kitô 

hữu môn đệ của Người, Đấng đã 

làm gương sống 3 thách đố của chúng 

ta, trước hết, ở chỗ hy sinh phục vụ: "đến 

không phải để được hầu hạ mà là để phục 

vụ và hiến mạng sống mình làm giá 

chuộc cho nhiều người" (Mathêu 

20:28); sau nữa, ở chỗ từ bỏ ý riêng: "Lạy 

Cha, Cha có thể làm được mọi sự. Xin 

hãy cất chén này đi cho Con. Nhưng xin cho 

ý Cha được thực hiện chứ không phải ý của 

Con" (Marco:36), và sau hết, ở chỗ bỏ 

qua tha thứ (cho cả thành phần hành 

khổ và sát hại cùng lăng nhục Người 

bấy giờ mà còn cho hết mọi con người 

vô ơn bội nghĩa với công ơn cứu chuộc 

vô cùng quí báu của Người trong giòng 

thời gian nữa): "Lạy Cha, xin tha cho họ vì 

họ lầm không biết việc họ làm" (Luca 

23:34). 

 

Nếu Chúa Kitô là mẫu gương sống 3 cơ 

hội đầy thách đố đối với bản tính tự 
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nhiên và khuynh hướng vị kỷ của Kitô 

hữu loài người chúng ta, thì Cha trên 

trời là gương mẫu cho 3 thái độ sẵn 

sàng, tìm kiếm và vui vẻ, như được thể 

hiện nơi người cha trong dụ ngôn đứa 

con hoang đàng phung phá bao gồm cả 

3 thái độ sẵn sàng, tìm kiếm và vui vẻ 

này (xem Luca 15:11-24): 1- người 

cha "sẵn sàng" ở chỗ luôn đợi chờ trông 

ngóng con mình trở về lại với mình; 2- 

người cha "tìm kiếm" ở chỗ chạy 

ngay đến khi vừa trông thấy bóng con 

mình trở về; và 3- người cha "vui vẻ" ở 

chỗ ôm lấy đứa con đáng thương của 

mình mà hôn lấy hôn để không để cho 

nó kịp ngỏ lời xin lỗi, thậm chí còn mở 

tiệc linh đình ăn mừng nó trở về nữa. 

Thật là tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời! 

 

Trong 3 thái độ thể hiện Lòng Thương 

Xót Chúa như Cha trên trời ấy: 1- 

thái độ "be ready - sẵn 

sàng" là thái độ được coi như chúng 

ta mở cửa lòng mình ra; 2- thái độ "look 

for - tìm kiếm" là thái độ được coi như 

chúng ta dấn thân hơn, ở chỗ không 

phải chỉ chờ đợi tha nhân xin giúp thì 

giúp mà còn chủ động tích cực, ở chỗ 

thấu biết được nhu cầu của tha 

nhân để đáp ứng, như Mẹ Maria trong 

tiệc cưới Cana (xem Gioan 2:3-7), không 

cần tha nhân phải ngỏ ý (vì nghĩ ngợi 

không dám làm phiền hay vì họ không 

biết tìm ai có thể giúp họ) hay ngay 

trước khi họ ngỏ ý; và 3- thái độ "be 

content - vui vẻ" là thái độ cao 

nhất, được coi như nên một với tha 

nhân: "trở nên mọi sự cho mọi 

người" (1Corinto 9:22), ở chỗ "vui với kẻ 

vui và khóc với người khóc" (Roma 12:15). 

Chúng ta có thể nêu lên 2 trường hợp cụ 

thể rất thực tế bao gồm 3 cơ 

hội đầy thách đố cùng với 3 thái độ 

sống Lòng Thương Xót Chúa sau đây: 

 

Trước hết là trường hợp đi từ dễ đến 

khó, ở chỗ, chúng ta sẵn sàng hy sinh 

phục vụ, không từ chối hay tìm hết 

cách để tránh né, cho dù có thể, một 

bệnh nhân rất khó tính hầu như 

không ai chiều nổi, trong gia đình của 

mình hay ở một nhà thương hoặc ở 

một dưỡng viện nào đó; chúng ta đã tìm 

kiếm hết cách để làm vừa lòng bệnh 

nhân ấy bao nhiêu có thể bằng những 

lần tìm cách/kiếm từ bỏ ý riêng của 

mình để làm theo ý muốn ngang ngược 

của họ; nhưng chúng ta vẫn bị họ trách 

móc rầy la như thể chúng ta là đầy tớ 

của họ, chẳng biết làm gì hết, thậm chí 

còn đuổi chúng ta đi, mà chúng ta 

vẫn vui vẻ bỏ qua tha thứ cho họ, càng 

vì thế thương cảm họ và cố 

gắng đáp ứng ý muốn và nhu cầu của 

họ bao nhiêu có thể. Đến nỗi chúng ta có 

thể nói như Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng 

Giêsu rằng cho dù Chúa có hiện ra 

chúng ta cũng không thể nào làm 

hơn được nữa.  

 

Sau nữa là trường hợp đi từ khó đến 

dễ, ở chỗ, đối với một người đã đụng 

chạm đến chúng ta, đã từng tác 

hại đến thanh danh của chúng ta một số 

lần, chúng ta vẫn tự động vui vẻ bỏ qua 

tha thứ cho họ; nhưng về phần mình, họ 

vẫn không ngỏ lời xin lỗi chúng ta, trái 

lại, không để cho chúng ta có cơ hội tỏ 

tình thân thiện với họ, bất chấp chúng ta 

có tìm kiếm cách nào tốt nhất để đến 
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gần họ, những cách thức mà chúng ta 

cần phải hoàn toàn từ bỏ ý riêng của 

mình mới làm được; dù vậy chúng ta 

vẫn không chán nản, vẫn tiếp tục gắn bó 

với họ về tinh thần, bằng cách cầu 

nguyện cho họ, và bằng cách luôn sẵn 

sàng tìm dịp thuận lợi để hy sinh phục 

vụ họ khi có thể. 

 

Nếu chúng ta ở vào 2 trường hợp tiêu 

biểu trên, có thể nói chúng ta dường 

như đã đạt tới tầm vóc thành toàn 

của Chúa Kitô là đầu của chúng ta (xem 

Epheso 4:13,15). Tuy nhiên, theo bản 

tính tự nhiên và tính vị kỷ của con 

người phàm tục, khó có ai được như thế 

lắm, dù có, như nơi các thánh trong suốt 

giòng lịch sử của Giáo Hội, thành 

phần được Chúa Kitô chiếm đoạt, làm 

chủ và sống động như hiện thân của 

Người trên trần gian này.  

 

Nhưng các thánh không thể nào trở 

thành hiện thân của Lòng Thương Xót 

Chúa và làm chứng cho Lòng Thương 

Xót Chúa nếu các ngài không có thái độ 

tối yếu căn bản bất khả thiếu đầu 

tiên là "sẵn sàng", mà nếu thiếu vắng 

thái độ tiên quyết này sẽ không bao giờ 

tiến đến 2 thái độ cao cấp hơn, đó là 

thái độ "tìm kiếm - look for" và 

thái độ "vui vẻ - be content" trước 3 cơ 

hội đầy thách đố phản tự nhiên như thế. 

 

Chính tạo vật đệ nhất về ân sủng là Mẹ 

Maria, một người nữ vô cùng diễm 

phúc được Thiên Chúa ưu tuyển làm 

Mẹ của Con Thiên Chúa nhập thể, cũng 

không được châm chước thái độ "sẵn 

sàng" này, và Mẹ đã tỏ ra "sẵn sàng" rõ 

ràng nhất vào chính giây phút Truyền 

Tin Lời Nhập Thể, bằng tâm tình hoàn 

toàn dâng hiến để Thiên Chúa là Đấng 

Tối Cao muốn làm gì thì làm nơi bản 

thân Mẹ và cuộc đời Mẹ, qua lời Mẹ 

khiêm hạ thưa cùng vị thiên sứ được 

sai đến với Mẹ: "Này tôi là tôi tớ Chúa. 

Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài 

truyền" (Luca 1:38).  

 

Chưa hết, Mẹ còn tiếp tục ở tư thế "sẵn 

sàng" suốt cuộc đời của Mẹ bằng cách 

liên lỉ "lưu giữ và suy niệm trong lòng" 

(Luca 2:19,51) tất cả những gì xẩy ra cho 

Mẹ và trong cuộc đời Mẹ, để nhờ đó Mẹ 

có thể mau mắn đáp ứng đúng với tất cả 

những gì Thiên Chúa muốn nơi Mẹ. 

  

Thái độ sẵn sàng - be ready ở đây 

chính là thái độ "tỉnh thức" được Chúa 

Giêsu nhấn mạnh trong Phúc Âm: 

"Các  con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo 

sa chước cám dỗ. Tinh thần thì linh hoạt 

những bản chất lại yếu nhược" (Mathêu 

26:41).  

  

"Tỉnh thức" thực sự là thái độ "sẵn sàng 

- be ready", như thiếu niên Samuel cho 

dù ngủ trong đền thờ mà vẫn 

nghe được Chúa gọi để có thể thưa cùng 

Ngài rằng: "Lạy Chúa, xin hãy nói, này tôi 

tớ Chúa đang lắng nghe" (1Samuel 3:10). 

 

Thái độ "sẵn sàng - be ready": "Lạy Chúa, 

xin hãy nói, này tôi tớ Chúa xin lắng tai 

nghe" như thế cũng chính là tâm nguyện 

"Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!", một tâm 

nguyện chứng tỏ tâm hồn đã 

có được một thái độ "sẵn sàng - be 

ready" rồi vậy!  
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Tóm lại, Thiên Chúa chỉ cần loài người 

tạo vật chúng ta nói chung và Kitô hữu 

môn đệ Chúa Kitô nói riêng, thành phần 

là chứng nhân của Người, chứng 

nhân của Lòng Thương Xót Chúa liên 

lỉ "sẵn sàng" để có thể mau 

mắn đáp ứng tất cả những tác động 

thần linh tràn đầy Lòng Thương Xót 

Chúa của Ngài trên trần gian này.  

  

Tạ ơn LTXC luôn tạo cho chúng 

ta có được những cảm nghiệm thần linh, 

bao gồm cả những cảm nghiệm thần 

linh có tính cách tiêu cực nữa. Ở chỗ, 

chính khi chúng ta nhận thấy bản thân 

mình có những ý nghĩ, lời nói, tác hành 

và phản ứng mang tính chất 

lãnh đạm phản kitô hay phản chứng 

Kitô giáo lại là lúc chúng ta đang tỉnh 

táo và còn khát vọng vươn lên. Đó là 

một dấu hiệu tốt.  

  

Cái nguy hiểm đáng sợ nhất trong đời 

sống thiêng liêng là không biết mình. 

Sống trong ảo vọng hoang đường về 

bản thân mình. Cứ tưởng mình sống 

ngon lành, tưởng mình đủ rồi, đâm ra 

tự phụ, tự mãn, tự kiêu, tự ái, khinh 

người v.v., mà thật ra chỉ toàn là giả 

hình trước nhan Chúa, và hậu quả 

của đời sống "hâm hâm dở dở" này của 

chúng ta chắc chắn sẽ bị "mửa ra khỏi 

miệng (Chúa)" (Khải Huyền 3:16). Biết 

mình cũng là thái độ "be ready".  

  

Riêng người viết bài này, qua một lỗi 

lầm nho nhỏ được xưng đi xưng lại 

hằng tháng mà vẫn cứ vấp đi ngã 

lại dù đã cố gắng, tôi đã mặc cả với 

Chúa rằng nếu Chúa cứ thích con là 

một tội nhân để nhờ đó Lòng Thương 

Xót Chúa được sáng tỏ hơn nơi con 

(xem Roma 11:32) thì con không muốn 

làm thánh nhân mà bất lợi cho Lòng 

Thương Xót Chúa hay gây thiệt hại cách 

nào cho Lòng Thương Xót Chúa 

chí ái của con: "Giêsu ơi, con tin nơi 

Chúa!" 

 

Xin LTXC luôn là ĐƯỜNG để con Gặp 

Gỡ CHÚA, 

là SỰ THẬT để con Nên Giống CHÚA 

và 

là SỰ SỐNG để con Chứng 

Thực CHÚA. Amen. 
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Sống Thánh Chứng Nhân là 
 Sống Lòng Thương Xót Chúa 

  

 

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

  

  

ói đến Thánh là chúng ta 

thường nghĩ đến các Thánh 

Nhân, đến vị thánh này hay vị 

thánh kia, nhất là những vị 

thánh được ơn xuất thần ngất trí (tiêu 

biểu như Thánh Phanxicô Khó Khăn và 

Thánh Clara), hoặc những vị có thể làm 

phép lạ (tiêu biểu như Thánh Antôn 

Padua và Thánh Vincentê Ferrier), hay 

những vị được ơn biết lòng người (tiêu 

biểu như Thánh Gioan Vianney và 

Thánh Piô Năm Dấu) v.v.  

 

Hoặc chúng ta cũng có 

thể nghĩ đến những vị thánh có đời 

sống hãm mình khổ hạnh ăn chay đánh 

tội phạt xác nghiêm ngặt (tiêu biểu như 

các thánh ẩn tu ngày xưa, chẳng 

hạn Thánh Antôn và Thánh Phaolô tu 

rừng), hay những vị có đời sống tu đức 

cao siêu sống kết hiệp thần linh với 

Chúa (tiêu biểu như Thánh Têrêsa 

Avilla và Thánh Gioan Thánh Giá), hoặc 

những vị có đời sống dấn thân truyền 

giáo siêu việt (tiêu biểu như Thánh 

Phanxicô Xavier và dự thánh Têrêsa 

Calcutta) v.v. 

 

Bởi thế, chúng ta cảm thấy chúng ta 

không thể nào nên thánh hay làm 

thánh được, một ơn gọi, mà theo chúng 

ta là những con người tầm thường lại 

đầy yếu hèn tội lỗi, chỉ giành riêng cho 

một thiếu số ưu tú nào đó. Đúng vậy, 

nếu chúng ta so sánh 1 nén của chúng ta 

với 10 nén của các vị thánh mà chúng ta 

khâm phục và tôn sùng thì chắc chắn 

chúng ta không thể nào bằng các vị và 

như các vị được.  

 

Cũng may Thiên Chúa vô cùng khôn 

ngoan và công bằng, Ngài không bao 

giờ ác nghiệt đến độ bắt chúng ta 

chỉ được Ngài trao cho 1 nén phải sinh 

lợi tới 10 nén như người có 10 nén, mà 

chỉ cần sinh lợi 1 nén là đủ, nghĩa là 

chúng ta chỉ cần sinh lợi gấp 100 cho 

những gì chúng ta được Thiên Chúa 

trao phó là xong, là nên thánh rồi vậy.  

 

N 
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Như vậy, thật là sai lầm khi nghĩ 

rằng cứ phải được Giáo Hội phong 

thánh như các vị thánh chính thức 

trên đây mới là thánh và mới xứng đáng 

gọi là thánh. Trái lại, ai cũng có thể nên 

thánh và làm thánh. Một khi lãnh nhận 

Phép Rửa tái sinh trong Chúa Kitô Vượt 

Qua thì ai cũng đã LÀ THÁNH, do đó 

ai cũng phải NÊN THÁNH và LÀM 

THÁNH theo ơn gọi Kitô hữu của mình 

và trong thân phận của riêng cá 

nhân mình. 

 

LÀ THÁNH. Đúng vậy, khi lãnh nhận 

Bí Tích Rửa Tội trong Chúa Kitô, Kitô 

hữu đã LÀ THÁNH, đã được Thánh 

Hóa. Ở chỗ, vì Chúa Kitô đã chết đi để 

tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi 

sự sống mà nhờ Người, mà qua Phép 

Rửa, Kitô hữu chẳng những về tiêu 

cực được tha nguyên tội mà còn về tích 

cực được sự sống thần linh nữa: "Nhờ 

phép rửa trong cái chết của Người 

chúng ta đã được mai táng với 

Người, để như Chúa Kitô sống lại từ 

trong kẻ chết bởi vinh quang của Cha 

thế nào thì chúng ta cũng được sống sự 

sống mới như vậy" (Roma 6:4).  

 

Sự sống mới này chính là sự sống thần 

linh, sự sống của Thiên Chúa và với 

Thiên Chúa, một sự sống xuất phát từ 

bản tính thần linh nơi Thiên Chúa. Thế 

nên, khi lãnh nhận Phép Rửa, Kitô 

hữu được thông phần vào bản tính thần 

linh của Thiên Chúa và sống sự sống 

thần linh với Thiên Chúa, nhờ thân 

phận được làm dưỡng tử của Thiên 

Chúa trong Con Duy Nhất của Ngài 

là Đức Giêsu Kitô và bởi Thánh 

Thần được ban cho họ để ở trong họ: 

"Bất cứ ai chấp nhận Người thì Người 

ban cho họ được quyền làm con Thiên 

Chúa" (Gioan 1:12). 

 

NÊN THÁNH. Cho dù nhờ Phép Rửa 

Kitô hữu đã được Thánh Hóa trong 

Chúa Kitô và bởi Thánh Thần, họ vẫn 

còn nguyên những mầm mống nguyên 

tội nơi bản thân họ là các đam mê nhục 

dục và tính mê nết xấu, đầy những xu 

hướng xấu xa tội lỗi, rất dễ bị cám dỗ 

bởi xác thịt, thế gian và ma quỉ, đến độ 

có thể dễ dàng và liên tục sa chước cám 

dỗ phạm tội mất lòng Chúa, nghĩa là 

họ vẫn có thể đánh mất Thánh Sủng là 

"quyền được làm con Thiên 

Chúa" đã được ban cho họ khi họ lãnh 

nhận Phép Rửa thánh tẩy tái sinh.  

 

Bởi đó mà họ cần phải nên thánh. Ở chỗ, 

họ phải cố gắng sống xứng đáng với 

thân phận là con Thiên Chúa của họ, 

theo gương và như gương Chúa Kitô là 

Con Thiên Chúa, Đấng đã sống đẹp 

lòng Cha mọi đàng trong thân phận làm 

người, không được có những tư tưởng, 

lời nói, việc làm và phản ứng bất xứng, 

có tính cách trần tục, như của thành 

phần dân ngoại hay tội lỗi (xem Mathêu 

5:46-47; Luca 6:32-34), những gì hoàn 

toàn phản lại với bản tính thần linh và 

sự sống thần linh của một người con 

Thiên Chúa mà họ đã được thông phần 

nơi Phép Rửa. 

 

LÀM THÁNH. Khi Kitô hữu đang cố 

gắng chống trả các chước cám dỗ của 

xác thịt, thế gian và ma quỉ, là họ đang 

nỗ lực Nên Thánh. Khi họ cố gắng chấp 
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nhận mọi đau khổ xẩy ra trong cuộc 

hành trình đức tin trần thế của họ, là họ 

càng tỏ ra nỗ lực Nên Thánh. Thế 

nhưng, nhờ đức tin siêu nhiên, một khi 

thắng được những đòi hỏi của xác thịt, 

những quyến rũ của thế gian và 

những chước cám dỗ của ma quỉ, và 

một khi họ đã vui lòng vác những thánh 

giá trái ý bất cứ từ đâu, để nhất là nên 

giống Chúa Kitô và phần rỗi của các 

linh hồn là họ đang Làm Thánh rồi vậy. 

 

Mức độ Làm Thánh nơi Kitô hữu đạt tới 

tuyệt đỉnh khi Kitô hữu "nên trọn lành 

như Cha trên trời là Đấng trọn lành" 

(Mathêu 5:48), tức là biết "thương xót 

như Cha là Đấng thương xót" (Luca 

6:36); mà lòng thương xót của Cha trên 

trời đã được sống động thể hiện tất cả 

nơi Chúa Giêsu Kitô "hiền lành và 

khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 

11:29), "đã yêu cho tới cùng" (Gioan 

13:1), "đã đến để tìm kiếm và cứu vớt 

những gì hư hoại" (Luca 19:10), bằng 

hiến tế bản thân của mình trên Thánh 

Giá, nên mức độ Làm Thánh của Kitô 

hữu là ở chỗ trở thành chứng nhân như 

Chúa Kitô. 

 

Tóm lại, vì Là Thánh nhờ Phép Rửa Kitô 

hữu phải Nên Thánh trong đời sống của 

mình để Làm Thánh xứng với danh 

phận là con Thiên Chúa được ban cho 

họ. Nghĩa là họ luôn phải Sống Thánh 

Chứng Nhân, ở chỗ họ Sống chính bản 

chất Thánh họ có được nhờ Phép 

Rửa, được thể hiện qua đời sống Chứng 

Nhân thánh thiện của họ. Tức là họ phải 

sống theo sự sống thần linh và bản tính 

thần linh là con Thiên Chúa của họ, 

nhờ đó họ có thể chứng thực họ là con 

Thiên Chúa như Chúa Kitô và với Chúa 

Kitô, Con Thiên Chúa, theo đúng 

như bản chất Là Thánh của họ đòi hỏi. 

 

Vậy vấn đề Nên Thánh là gì, nếu không 

phải, căn cứ vào những ý thức theo đức 

tin trên đây, có thể tóm gọn vào 4 định 

nghĩa vắn gọn như sau: 

 

1- Nên Thánh là Nên Trọn Lành như 

Cha Trên Trời. 

2- Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, 

Con Thiên Chúa. 

3- Nên Thánh là Sống Trọn Vẹn Ơn 

Gọi làm Con Thiên Chúa. 

4- Nên Thánh là Sống Lòng Thương 

Xót Chúa (LTXC). 

 

Về 2 câu định nghĩa 1 và 2: Nên Thánh 

như 2 câu định nghĩa này là một lý 

tưởng cao siêu hoàn toàn vượt sức tự 

nhiên loài người. Ở chỗ, nếu Nên Thánh 

là Nên Trọn Lành như Cha Trên Trời, 

mà Cha Trên Trời là Đấng vô cùng xót 

thương tha thứ, trong khi đó con người 

hầu như không thể nào thứ tha cho ai 

phạm đến mình thì làm sao Nên 

Thánh được. Và nếu Nên Thánh là Nên 

Giống Chúa Kitô, mà Chúa Kitô 

là Đấng đã yêu cho đến cùng, đến thí 

mạng sống mình cho nhân loại, trong 

khi đó con người vô cùng ích kỷ làm sao 

có thể hy sinh cho tha nhân để Nên 

Thánh? 

 

Về câu định nghĩa thứ 3: nghe có vẻ bình 

dân dễ thương đấy, ở chỗ chỉ cần sống 

ngoan ngoãn với Thiên Chúa là Nên 

Thánh rồi. Thế nhưng, thực tế cho thấy, 
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muốn sống ngoan ngoãn đẹp lòng Cha 

mọi đàng như Chúa Kitô (xem Luca 

3:22) cũng không phải 

chuyện dễ, đến độ Chúa Kitô đã phải 

rùng mình đến đổ mồ hôi máu ra trong 

Vườn Cây Dầu (xem Luca 22:44), trong 

khi đó con người vốn có khuynh hướng 

vị kỷ và thích theo ý riêng của mình hơn 

là ý Chúa là những gì bắt họ phải bỏ 

mình và vác thập giá mà theo Chúa, thì 

làm sao họ có thể Nên Thánh được 

chứ!? 

 

Về câu định nghĩa thứ 4: Nên Thánh là 

Sống LTXC ở chỗ nào và như thế nào, 

nếu không phải là tin vào LTXC, và chỉ 

cần có thế cũng đủ Nên Thánh rồi, mà 

lại Nên Thánh một cách mau chóng đốt 

giai đoạn nữa, như trường hợp điển 

hình nhất là người trộm bị đóng đanh 

bên phải Chúa Kitô Khổ Giá (xem Luca 

23:39-43), hay như người thu thuế chỉ 

cần sấp mình nhận tội và xin Chúa tha 

tội là nên công chính, hoàn toàn trái với 

người biệt phái cùng cầu nguyện 

trong đền thờ bấy giờ tự cho mình là 

công chính nên tự phụ và lên mặt khinh 

người (xem Luca 18:9-14). 

 

Đó là lý do chính Chúa Giêsu đã xác 

nhận câu định nghĩa Nên Thánh là Sống 

LTXC này, như Chị Faustina đã ghi lại 

trong Nhật Ký của chị ở 2 lời tiêu 

biểu của Người ở 2 khoản sau đây: 

 

1- "Tình thương của Cha hoạt động 

trong tất cả mọi con tim mở lòng mình 

ra. Cả tội nhân lẫn chính nhân đều 

cần đến tình thương của Cha" (1577) 

 

2- "Thành phần đệ nhất tội nhân 

cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao 

cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương 

của Cha" (1784) 

 

Thật vậy, theo kinh nghiệm bản thân thì 

thật sự Nên Thánh là Sống 

LTXC. Ở chỗ, nếu Thiên Chúa là Tình 

Yêu vô cùng nhân hậu muốn tỏ hết 

mình ra cho loài người và nơi loài người 

là loài vô cùng yếu đuối và tội lỗi, 

thì một khi chúng ta sa ngã phạm tội vì 

yếu đuối, dù tội trọng mấy đi nữa và 

nhiều đến đâu chăng nữa, mà chúng ta 

nhận biết mình và xin Chúa thứ tha 

bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng 

ta vào LTXC, bấy giờ bản thân hèn yếu 

tội lỗi của chúng ta đã thực sự trở 

thành nơi cho Thiên Chúa được dịp tỏ 

hết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài 

ra, nghĩa là tất cả sự thiện hảo và trọn 

lành của Thiên Chúa được hiển linh 

rạng ngời nơi bản thân bất toàn chúng 

ta, nhờ đó chúng ta được phản ảnh bản 

tính vô cùng trọn hảo của Ngài và vì thế 

chúng ta được Nên Thánh ngay lúc ấy 

rồi vậy.  

 

Ôi tuyệt vời thay và huyền diệu thay 

LTXC! Thế nhưng vấn đề ở đây 

là chúng ta bao giờ cũng muốn được 

Chúa yêu và rất sợ bị Chúa bỏ rơi. Ấy 

thế mà chúng ta có dám để cho Chúa 

yêu thương chúng ta và tỏ hết mình ra 

cho chúng ta và nơi chúng ta như Chúa 

hết sức mong muốn hay chăng?! Nên 

Thánh là Sống LTXC cũng đồng nghĩa 

với Nên Thánh là để Chúa yêu như 

Chúa muốn vậy! Amen. 
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Đức Thánh Cha Phanxicô: 

Vị Giáo Hoàng Tội Nhân Thương Xót 

(Mừng kỷ niệm 5 năm giáo triều của ngài 13/3/2013-2018) 

 

 

ối với người viết bài này, căn cứ 

vào những gì người viết theo 

sát phải nói là chặt chẽ với tất 

cả những lời nói và việc làm của Đức 

Thánh Cha Phanxicô, trong giáo triều 5 

năm của ngài, thì ấn tượng đầu tiên của 

người viết, khi so sánh với các vị giáo 

hoàng khác, đó là cho ngài là Vị Giáo 

Hoàng Thương Xót. Tại sao thế?  

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Hoàng 

Thương Xót  

Trước hết, phải kể đến những việc làm 

hiển nhiên nhất và tiêu biểu nhất về 

lòng thương xót được ngài bộc lộ và bày 

tỏ, đối với nội bộ Giáo Hội cũng như đối 

với những người anh chị em hèn mọn 

nhất của Chúa Kitô, dù ngoài Kitô giáo, 

điển hình nhất là những việc sau đây: 

1) Việc ngài mở Năm Thánh Ngoại Lệ 

Thương Xót 2016, vì ngài nhận thấy 

chung thế giới và riêng Giáo Hội đang 

sống trong Thời Điểm Thương Xót (bắt 

đầu từ thời ĐTC GP II), một thời điểm 

mà con người văn minh tân tiến thời đại 

đang bị đầy những thương tích về đủ 

mọi phương diện cần được băng bó; 

2) Việc ngài triệu tập 2 Thượng Nghị 

Giám Mục Thế Giới, một ngoại lệ năm 

2014 và một thường lệ năm 2015, đều về 

vấn đề hôn nhân gia đình, một môi 

trường sống mà theo ngài dường như bị 

thương tích nhiều nhất, để cứu xét đặc 

biệt từng trường hợp của những cặp vợ 

chồng ly dị tái hôn, hầu giúp họ làm sao 

có thể tái hội nhập với Giáo Hội một 

cách nào đó và ở một mức độ nào đó, 

Đ 
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cho lợi ích phần hồn của chính họ cũng 

như cho con cái của họ; 

3) Việc ngài ban hành Tông Sắc Dung 

Nhan Thương Xót (Misericordiae 

Vultus) để mở Năm Thánh Thương Xót, 

và Tông Thư Lòng Thương Xót và Nỗi 

Khốn Khổ (Misericordia et Misera) để 

kết thúc Năm Thánh Thương Xót này, là 

2 văn kiện tuyệt với về LTXC, trong đó 

bao gồm những tư tưởng tuyệt vời về 

LTXC hầu như chưa bao giờ được chi 

tiết hóa và rất ư là sâu xa thấm thía như 

vậy, đến độ tội nhân mà thâm tín sẽ 

không thể nào không tin vào LTXC; 

4) Việc ngài ban năng quyền tha vạ 

tuyệt thông cho một số vị linh mục đặc 

biệt trong Năm Thánh Thương Xót và 

sau Năm Thánh ban cho chung linh mục 

năng quyền chỉ thuộc về thẩm quyền tối 

thượng của ngài này, cho tới khi ngài 

công khai thông báo rút lại năng quyền 

ngoại lệ này; và thành phần linh mục có 

năng quyền tha tội, thậm chí được 

quyền tha cả vạ tuyệt thông này, như 

ngài căn dặn nhiều lần, không được 

biến tòa giải tội thành phòng hành hạ 

tội nhân, trái lại, cần phải thương cảm 

tội nhân, vì chính các ngài cũng là tội 

nhân như ai hay hơn ai, nhờ đó mới có 

thể vựa dậy hối nhân đến với LTXC; 

5) Việc ngài thiết lập Ngày Thế Giới 

Người Nghèo vào Chúa Nhật XXXIII 

theo phụng niên hằng năm áp Chúa 

Nhật Lễ Chúa Kitô Vua để kéo Giáo Hội 

và toàn thế giới tập trung vào những 

người anh chị em được chính Chúa Kitô 

đồng hóa với Người trong cuộc chung 

thẩm, theo ý nghĩa và tinh thần của bài 

Phúc Âm (cách riêng của Thánh Mathêu 

chu kỳ Năm A) cho Chúa Nhật cuối 

cùng của phụng niên, Chúa Nhật Chúa 

Kitô Vua; 

6) Việc ngài tiếp tục truyền thống Thứ 

Sáu Thương Xót (Mercy Friday) của 

ngài vẫn kéo dài cho tới nay từ Năm 

Thánh Thương Xót 2016, một sáng kiến 

được ngài thực hiện bằng cách hằng 

tháng ngài bất ngờ đến thăm một tổ 

chức phục vụ bác ái xã hội nào đó ở nội 

thành Roma; 

7) Việc ngài thiết lập hẳn một văn 

phòng Phát Chuẩn do một vị giám mục 

người Balan đặc trách lo cho người vô 

gia cư ở Roma, trong việc: giúp đỡ họ có 

phòng tắm, được hớt tóc, chữa bệnh 

miễn phí, có được chăn êm nệm ấm, 

được mời vào ăn mừng sinh nhật của 

ngài, được vé miễn phí vào thăm Tòa 

Thánh, được cộng tác tặng quà của Đức 

Thánh Cha ở một số Buổi Nguyện Kinh 

Truyền Tin Chúa Nhật v.v.; 

8) Việc ngài liên lỉ kêu gọi các nước Âu 

Châu Kitô giáo hãy mở cửa "cho khách 

đỗ nhờ" là những người anh chị em di 

dân đến từ thế giới chiến tranh loạn lạc 

Trung Đông để tìm cách sinh tồn, và 

chính ngài là vị giáo hoàng đã nhiều lần 

từng cảnh báo tình trạng lãnh đạm chết 

chóc nguy hiểm của con người thời đại 

theo văn hóa loại trừ, đã làm gương khi 

ngài đến thăm và mang về Roma một số 

gia đình tị nạn di dân người Ả Rập Hồi 

giáo.   
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Đức Thánh Cha Phanxicô: Là Một Tội 

Nhân  

Để có được một tấm lòng "thương xót 

như Cha trên trời là Đấng xót 

thương" (Luca 6:36), chủ đề được ngài 

chọn cho Năm Thánh Thương Xót 2016, 

con người nói chung và Kitô hữu nói 

riêng, theo bản tính tự nhiên vốn sống 

hướng hạ theo đam mê nhục dục và 

tính mê nết xấu, cũng như vốn sống 

hướng nội theo lòng vị kỷ đầy tham lam 

và tham vọng của mình, khó có thể sống 

thương xót, ở chỗ biết xót xa trước 

những khốn khổ của tha nhân để cảm 

thương họ bằng những trợ giúp cụ thể, 

coi khốn khổ của họ là của mình, như 

chịu khổ với họ, và thậm chí chịu khổ 

thay cho họ nếu có thể v.v. 

Thực tế cho thấy, để được như vậy, theo 

Vị Giáo Hoàng Thương Xót Phanxicô, 

trước hết và trên hết, Kitô hữu cần phải 

canh tân đổi mới chính bản thân mình, 

một thứ canh tân đổi mới còn quan 

trọng hơn tất cả mọi thứ canh tân đổi 

mới về cơ cấu tổ chức và về đường lối 

hoạt động, cho dù là cần thiết mấy 

chăng nữa. 

Bởi thế, chúng ta chẳng lạ gì, đối với 

Đức Thánh Cha Phanxicô thì trong giáo 

triều của ngài, ưu tiên trên hết vào Thời 

Điểm Thương Xót hiện nay, đó là canh 

tân tinh thần. Thế nên, chúng ta có thể 

thấy lý do tại sao ngài đã phải sử dụng 

đến những dịp Chúc Giáng Sinh hằng 

năm, một thời điểm Giáo Hội cử hành 

Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh 

nghèo hèn của một vị Thiên Chúa vô 

cùng cao cả và viên mãn, để giúp cho 

Giáo Triều Rôma là cơ cấu bao gồm 

thành phần giúp ngài phục vụ Giáo Hội 

hoàn vũ làm sao thoát được tinh thần 

thế tục (spiritual worldiness), nhờ đó 

Giáo Hội, như một "bệnh viện lưu động 

/ bệnh viện dã chiến / a field 

hospital" dấn thân phục vụ một cách 

nhưng không, một cách "xông mùi 

chiên", như chính Đấng đã xuống thế 

làm người "không phải để được hầu hạ 

mà là hầu hạ - non ministrari sed 

ministrare" (Mathêu 20:28). 

Chưa hết, đối với Vị Giáo Hoàng 

Thương Xót Phanxicô này, theo chiều 

hướng của Tông Huấn Niềm Vui Phúc 

Âm Evangelii Gaudium, một văn kiện 

phải nói rằng chất chứa tất cả tinh thần 

của ngài và nội dung giáo triều của 

ngài, thì Giáo Hội cởi mở vẫn chưa đủ, 

vì có những con chiên hay con người 

mặc cảm không dám tự động trở về hay 

tìm đến với Giáo Hội, qua các vị mục tử 

của Giáo Hội, Giáo Hội còn phải biết 

xông pha nữa, mà xông pha đến tận 

những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, đến 

những vùng sâu vùng xa hầu như bị 

mọi người quên lãng, như ở ngoài rìa xã 

hội loài người, cả về địa dư lẫn nhân 

bản, để tìm kiếm hay tìm đến với những 

người anh chị em hèn mọn nhất của 

Chúa Kitô ở "tận cùng trái đất", như 

chính ngài thú nhận ngài đã xuất thân 

từ đó, cho dù có bị lem luốc và bầm dập, 

vẫn hơn là lành mạnh ở một nơi an toàn 

trong tòa nhà luật lệ thật là sạch sẽ và 

gọn ghẽ với đủ mọi nghi thức bề ngoài. 
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Việc Giáo Hội canh tân có thể nói lệ 

thuộc vào việc canh tân của từng phần 

tử trong Giáo Hội. Mà phần tử của Giáo 

Hội muốn canh tân bản thân vốn hướng 

hạ theo trần tục và hướng nội theo lòng 

vị kỷ của mình, để nhờ đó có thể sống 

đức ái trọn hảo, "nên trọn lành như Cha 

trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 

5:48), ở chỗ "thương xót như Cha là 

Đấng xót thương" (Luca 6:36), thì điều 

đầu tiên và là điều quan trọng nhất, bất 

khả thiếu, đó là chân nhận mình là một 

tội nhân, như chính Vị Giáo Hoàng 

Thương Xót Phanxicô đã công khai, qua 

một số cuộc phỏng vấn, xưng mình là 

một tội nhân. Tại sao thế? 

Bởi vì, nếu không chân nhận mình là 

một tội nhân thì tất nhiên chúng ta sẽ 

chẳng cần đến Lòng Thương Xót 

Chúa. Mà không cảm nghiệm thấy mình 

cần đến Lòng Thương Xót Chúa và "vì 

thương nên được chọn", như khẩu hiệu 

của Đức Thánh Cha Phanxicô, nghĩa 

là không có Lòng Thương Xót Chúa 

trong chính bản thân mình, thì Kitô hữu 

cũng chẳng thể nào thương xót ai được, 

nhất là những người anh chị em đáng 

thương hơn ai hết và hơn bao giờ hết, 

chung quanh họ, trước mắt họ, trái lại, 

họ sẽ tác hành như một người phú hộ 

đối với các Lazarô đang ở ngay trước 

cửa nhà của họ (xem Luca 16:19-21). 

Một khi và chỉ khi nào Kitô hữu chân 

nhận mình là một tội nhân thì mới có 

thể thương cảm những người anh chị 

em đáng thương của mình, nhất là 

những tâm hồn mang thương tích hay 

thương tật về luân lý và đạo lý, để 

chẳng những chúng ta không dám ném 

đá họ, khinh bỉ họ, xa lánh họ, bởi chính 

chúng ta cũng là tội nhân như họ, nếu 

không có ơn Chúa chúng ta thậm chí 

còn tệ hơn cả họ nữa, mà còn tìm hết 

cách để cứu giúp phần rỗi vô cùng cao 

quí và quan trọng của họ, như một Thừa 

Sai Thương Xót được Chúa Kitô sai đến, 

và chính qua thành phần Thừa Sai 

Thương Xót của mình, Người tiếp tục đi 

tìm kiếm từng con chiên lạc trong hoang 

địa thế giới đang sống "văn hóa chết 

chóc/culture of death" và "văn hóa tận 

số/terminal culture" (ĐTC Phanxicô) 

ngày nay... 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 

 
Vị Giáo Hoàng Thương Xót Phanxicô:  

Mô Phạm TĐCTT sống LTXC và loan truyền LTXC cho Thời Điểm Thương Xót! 
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TĐCTT - BÁC ÁI CỨU TRỢ  

 

 

"Chúa Giêsu tiếp tục đi đến. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, Người loan truyền 

tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, và Người chữa lành mọi thứ bệnh nạn tật 

nguyền. Trông thấy đám đông thì Người động lòng thương. Họ lang thang lạc loài như không 

có người chăn... Đoạn Người triệu tập 12 môn đệ lại mà ban cho các vị quyền trừ khử các thứ 

thần ô uế và chữa lành các loại bệnh nạn tật nguyền... Chúa Giêsu đã sai những người này đi 

như Nhóm 12, sau khi đã dặn dò họ như sau... Các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng 

hãy cho đi nhưng không..." (Mathêu 9: 35-36; 10:1,5,8); 

 

"Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết 

vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một 

đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, 

các môn đệ lại gần thưa với Người: 'Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán 

đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn'. Ðức Giêsu bảo: 'Họ không cần phải đi đâu 

cả, chính anh em hãy cho họ ăn'..." (Luca 14: 13-16).  

 

Căn cứ vào mấy câu Phúc Âm nền tảng trên đây, chúng ta lấy danh xưng là TĐCTT, ở 

chỗ, chúng ta thực hiện những thừa tác được bắt nguồn từ chính LTXC, từ chỗ Chúa 

"động lòng thương", và là những thừa tác chính yếu Chúa muốn thành phần môn đệ 

của Người thực hiện với vai trò là "tông đồ": đó là rao giảng và mục vụ (chăm 

lo đáp ứng nhu cầu của dân chúng, bao gồm cả về thể lý).  

 

Nhóm TĐCTT ngay từ đầu đã thực hiện đúng như thế: trước hết và trên hết là rao 

giảng về LTXC bằng các khóa tĩnh tâm (từ năm 2011), sau nữa và cụ thể hơn bằng các 

việc bác ái cứu trợ (chẳng hạn đích thân tặng quà homeless ở downtown Los Angeles, 

hay đích thân đến tặng quà truyền giáo tại các giáo điểm xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam, 

hoặc cứu trợ bão lụt ở Việt Nam qua những vị trung gian đáng tin cậy nhất). Phần thứ 

hai của tập Kỷ Yếu này đã liệt kê các Khóa LTXC và các Khóa TĐCTT, phần thứ tư này 

sẽ bao gồm các việc bác ái cứu trợ được Nhóm TĐCTT nỗ lực thực hiện gần như ngay 

từ ban đầu (2012) 
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22/12/2012 Tặng Quà Giáng Sinh cho Homeless ở Downtown LA CA  
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Lần đầu tiên chỉ có bé tĩnh và nhỏ nga 
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22/12/2013 Tặng Quà Giáng Sinh cho Homeless ở Downtown LA CA 
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26/1/2014 Quà Tân Niên 2014 cho Homeless ở downtown Los Angeles   
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25/5/2014 Tặng Quà Phục Sinh cho Homeless ở Downtown LA CA 
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1/11/2014 Tặng Quà Thanksgiving cho Homeless ở Downtown LA CA 
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20/12/2014 Tặng Quà Giáng Sinh cho Homeless ở Downtown LA CA 
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24/1/2015 Tặng Quà Đầu Năm cho Homeless ở Downtown LA CA 
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4/4/2015 Tặng Quà Phục Sinh cho Homeless ở Los Angeles CA 
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30/11/2015 Tặng Quà Thanksgiving Homeless ở Downtown LA CA 
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Được Chị TĐCTT Nguyễn Kim Ngân báo, và qua trung gian của The Good News of Life Association 

là một non-profit organization của bé tĩnh, TĐCTT đã có được 900 comforters từ East West Logistics, 

Inc, ở Hawaiian Express Warehouse để tặng quà cho homeless ở downtown LA dịp Lễ Tạ Ơn. 
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24/12/2014 Homeless by Christmas Night ở OC và Downtown LA CA 

(Lệ tặng quà cho anh chị em Vô Gia Cư vào chính Đêm Giáng Sinh được bắt đầu từ năm 2014, nhưng 

chỉ có vài TĐCTT đại diện thực hiện mà thôi, ở cả Orange County lẫn Los Angeles, và đi tìm đến từng 

người anh chị em homeless đang nằm trong tăm tối lạnh lẽo để tặng Quà Giáng Sinh cho họ, chứ không 

phải tặng ào ào một lúc cho cả một đám đông như TĐCTT chia nhau từng nhóm vẫn trao tặng ban ngày) 
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2/1/2016 Tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên Homeless Los Angeles CA 
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14/2/2016 TĐCTT GP Rochester NY nấu ăn Homeless CN 2 mỗi Tháng 
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27-29/5/2016 Một Lứa Đôi TĐCTT Tặng Quà cho Người Nghèo ở VN 
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10/2016 Tặng Quà Nạn Nhân Bão Lụt ở Hà Tĩnh và Nghệ An  
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24/12/2016 Homeless by Christmas Night ở Downtown Los Angeles  
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31/12/2016 Tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên Homeless Los Angeles  
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8/4/2017 Tặng Quà Phục Sinh cho Homeless downtown Los Angeles  
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TĐCTT còn quyên góp cho các nạn nhân bão lụt ở Hà Tĩnh Vùng Trời Thảm Họa Formosa 

10/2016 và 10/2017, cũng như bão lụt ở Nha Trang Khánh Hòa 11/2017 
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10/2017 Tặng Quà Nạn Nhân Bão Lụt ở Giáo Hạt Kỳ Anh Hà Tĩnh 
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11/2017 Tặng Quà Nạn Nhân Bão Lụt ở 2 nơi Khánh Hòa Nha Trang 
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19/11/2017 Tặng Quà Homeless LA Ngày Thế Giới Các Người Nghèo I 

(Lần này soạn quà ở nhà AC Duy Dung, lần 2/1/2016 ở nhà Chị Mai Chinh, các lần khác ở nhà AC Lý Minh - Ngọc Anh) 
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24/12/2017 Homeless by Christmas Night ở Downtown Los Angeles  
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15/4/2018 Quà Tặng Phục Sinh Homeless ở Downtown Los Angeles  
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Calcutta Ấn Độ, cánh đồng truyền giáo của Mẹ Thánh Têrêsa ở hậu bán Thế Kỷ 20,  

nơi Nhóm TĐCTT dự tính thực hiện Hành Trình Niềm Vui Thương Xót III – 10/2020 
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TĐCTT - CÁC CUỘC HỘI NGỘ  

 

 

 

ác cuộc hội ngộ là sinh hoạt căn bản nội bộ bất khả thiếu để anh chị em TĐCTT 

thân quen với nhau hơn, để cùng nhau cầu nguyện, để chia sẻ với nhau Lời 

Chúa và LTXC, nhờ đó cảm nghiệm thấy LTXC hơn, sống LTXC hơn và làm 

chứng cho LTXC hơn, nhất là qua các cuộc tĩnh tâm hằng năm và các việc bác ái cứu trợ 

hằng năm. 

 

Ở Nam California, kể như là tổng hành dinh (headquarter) của Tổng Nhóm TĐCTT, thì 

có nhiều cuôc hội ngộ khác nhau: Hội ngộ chúc mừng chung và hội ngộ tiểu nhóm. Hội 

ngộ chúc mừng chung 1 năm 5 lần: mừng Tết thường vào Tháng 2, tĩnh tâm dọn mừng 

Lễ LTXC thường vào Tháng 4, mừng thụ phong linh mục quí cha linh hướng vào Tháng 

5, mừng tân TĐCTT mới tuyên hứa trong Khóa LTXC mùa hè vào tháng 8, và mừng 

Giáng Sinh vào Tháng 12. Hội ngộ tiểu nhóm cũng 5 lần một năm: Tháng 9, 10, 11, 1, 3.  

 

Ngoài ra còn các cuộc hội ngộ cầu nguyện vào Tối Thứ Sáu Đầu Tháng Chầu Thánh 

Thể, hay vào Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ. Có 

năm còn thêm hội ngộ tĩnh tâm đầu năm và kết năm, như Năm Đời Thánh Hiến 

2015, Năm Thánh Thương Xót 2016 hay Năm Thánh Mẫu Fatima 2017. Chưa hết, các 

cuộc hội ngộ trau dồi cũng bao gồm cả các ngày học hỏi thăng tiến kiến thức sống đạo 

nữa, như năm 2012, 2013 và 2017. Còn nữa, cũng có các cuộc hội ngộ thăm viếng nội bộ 

và hội ngộ tang chế của nhau. 

 

Ở các nơi khác ngoài Nam California, có nơi hội ngộ định kỳ, như Houston và Fort 

Worth TX, có nơi hằng tháng, như ở San Jose California, vào mỗi Thứ Hai Đầu 

Tháng, ở GP Arlington VA, vào mỗi Thứ Bảy Thứ Ba trong tháng, nhóm Virginia này 

còn hội ngộ mừng Giáng Sinh và Tết nữa, ở Maryland TGP Washington, Thứ Bảy Đầu 

Tháng.  

 

Có 3 lần Nhóm TĐCTT khắp nơi được dịp hội ngộ với nhau ở một nơi chung, hai lần ở 

Ngày Thánh Mẫu tháng 8 ở Carthage Missouri, năm 2014 và 2017. Năm 2015 trong 

chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Tháng 9. 

C 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Tiểu Nhóm  

 
Tiểu Nhóm 1 Thứ Năm ngày 17/9/2017 tại nhà Chị Văn Thị Nguyệt 

 

 
Tiểu Nhóm 2 Thứ Năm ngày 13/10/2016 tại nhà AC Đinh Ngọc Duy và Trần Mỹ Dung 
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Tiểu Nhóm 3 Thứ Năm ngày 16/3/2017 tại nhà AC Lý Minh - Phạm Ngọc Anh 

 

 
Tiểu Nhóm 4 Thứ Năm ngày 22/9/2016 tại nhà AC Nguyễn Ngát Hương 
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Tiểu Nhóm San Bernadino CA Chúa Nhật ngày 1/10/2017 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con 
 
 

TĐCTT San Jose CA: Hội Ngộ Thứ Hai Đầu Tháng (6/11/2017) 
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Tối hội ngộ nào cũng Chầu Thánh Thể sau Lễ, lần nào cũng có Cha Cố TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh tham dự 
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TĐCTT GP Arlington VA: Hội Ngộ Thứ Bảy Tuần 3  

 
17/6/2017 

 
22/7/2017 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

241 
 

 
23/9/2017 

21/10/2017 (Cha Linh Hướng Vũ Minh Tiến, OP, hiện diện giữa TĐCTT) 
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TĐCTT Houston TX: Hội Ngộ định kỳ (Chúa Nhật 4/2/2018) 

 
(Lần nào cũng ở Dòng Chúa Cứu Thế, có sự hiện diện của Cha Linh Hướng Nguyễn Phi Long, CSsR) 

 

TĐCTT GX Mẹ Việt Nam Maryland: Hội Ngộ Thứ Bảy Đầu Tháng (1/2018) 
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TĐCTT Fort Worth TX: Hội Ngộ định kỳ (Chúa Nhật 17/7/2016 và 6/11/2016) 

 
Lần nào cũng tại Nhà Thờ St Michael GP Dallas Cha Chánh Xứ kiêm Linh Hướng TĐCTT Trịnh Đức Hòa 
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TĐCTT GP Arlington VA: Hội Ngộ Chúc Mừng (Giáng Sinh + Xuân ngày 7/1/2018) 
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Giọng ca truyền cảm của cha linh hướng Vũ Minh Tiến, OP 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Mừng Giáng Sinh 

 
Phông cảnh Giáng Sinh 14/12/2017 ở Hội Trường Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang Santa Ana CA 

 
Mừng Giáng Sinh 11/12/2016 ở Hội Trường Nhà Thờ Saint Barbara Santa Ana CA 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Mừng Xuân  

 
(Tối Thứ Năm ngày 8/2/2018 Hội Trường GX Lavang Santa Ana CA) 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong LM Quí Cha Linh Hướng 

 

(Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên TLH; Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH; Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH)  

 

(Ngày 1/5/2017 ở Hội Trường GX Saint Barbara Santa Ana) 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Mừng Quí Tân TĐCTT sau mỗi Khóa LTXC Mùa Hè 

 

(Ngày 13/8/2017 ở Hội Trường GX Saint Barbara Santa Ana) 

 

(15/21 tân TĐCTT Khóa LTXC XXV) 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Cầu Nguyện - Cử Hành LTXC: Chuỗi TX 3 giờ chiều 

 
5/4/2017 ở khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA,  

sau giờ Kinh Viếng Xác 2-3 pm LH Giuse Lý Anh Dũng, con trai Chị Lý Nguyễn Oanh  

 
21/9/2015: Ở ngoài đảo Nữ Thần Tự Do New York trong chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Cầu Nguyện Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng  

 
(Năm đầu 2016 ở Nhà Thờ Sacraments Westminster vào ngày 17 trong tháng: 9-10pm) 

 

 
(Sang năm 2017, ở Nhà Thờ Saint Justin Tử Đạo Anaheim, đúng Thứ 6 ĐT: 8-9 pm) 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Cầu Nguyện Đền Tạ Trái Tim Mẹ Thứ Bảy Đầu Tháng 

 

(3/2/2018: 1:30–2:30 pm - Nhà AC Đinh Ngọc Duy và Trần Mỹ Dung Garden Grove CA) 

 

(Nửa tiếng đầu: Cầu Kinh Mân Côi 1 Chuỗi; 1 tiếng giữa: chia sẻ Tâm Tình Đền Tạ; 

nửa tiếng cuối: Chuỗi Thương Xót, kết thúc lập lại lời Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ) 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

253 
 

TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Tĩnh Tâm 

 
Thứ Bảy 5/12/2015: Tĩnh Tâm khai mạc Năm Thánh Thương Xót 2016 Brothers of Saint Patrick 

 
Thứ Bảy 2/4/2016: Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC CNI PS 2016 Brothers of Saint Patrick 
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19/11/2016 Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót: Đền Thánh Mẹ Dâng Con 

 

 
Thứ Bảy 22/4/2017 Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona: Tĩnh Tâm hằng năm dọn mừng Lễ LTXC CN II PS 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Trau Dồi Học Hỏi 

 
Thứ Bảy ngày 14/7/2012 - Khóa Thường Huấn I về Đức Tin trong Năm Đức Tin 2012-2013  

tại nhà Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011, và Anh Võ Hải, TĐCTT IV - 2012, ở Fountain Valley GP Orange 
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13/7/2013 - Ngày Thương Huấn II về Giáo Lý kết thúc Năm Đức Tin, tại Brothers of Saint Patrick 
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Thứ Bảy 4/12/2017: Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa ở Brothers of Saint Patrick 
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TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Thăm Viếng 

 
9/9/2012 - Hội Ngộ Viếng Thăm I: AC Huỳnh Sum - Mỹ Hạnh, TĐCTT II 2011, ở Camarillo, phía bắc  

Los Angeles, lái xe 2 tiếng từ Orange County: cả hai vợ chồng đều bị mất việc và mất nhà 
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11/7/2015 - Chuyến viếng thăm bác ái nội bộ II: 

 

 
Chị Tạ Thị Tỵ mới mổ tim đang dưỡng bệnh 
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12/11/2017: Chuyến viếng thăm bác ái nội bộ lần thứ 3 

  
Chị Vũ Qui, TĐCTT VII – 2013, tại Garden Grove Park Care Center, bị bướu não, qua đời 17/2/2018  
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Chị Đỗ Thúy Nga, TĐCTT XX 2016, ở tư gia, bị chứng kiệt sức có thể bởi ung thư lá mía 

  
Phu quân Trần Ngọc Bích, TĐCTT XV 2015, ở tư gia, chuyên viên quay video cho Nhóm TĐCTT 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

262 
 

TĐCTT Nam CA: Hội Ngộ Tang Chế 
2017: Một Năm tang thương - TĐCTT có 10 thân nhân qua đời, chưa từng thấy! 

23/1: Phu quân Chị Văn Thị Nguyệt (TĐCTT IV – 2012) - An táng 27/2  
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16/2: Thân phụ TĐCTT Cao Tấn Tĩnh - An táng 25/2 
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21/2: Thân Mẫu Anh Trần Hùng, TĐCTT I-2009, qua đời ở Việt Nam 
 
14/3: Thân Mẫu Chị Trần Thu Hà, TĐCTT XV – 2014, qua đời ở Việt Nam 
 
24/3: Phu Quân Chị Tạ Kim Em, TĐCTT IV-2012, qua đời ở Việt Nam 
 
 

29/3: Con trai Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II-2011, an táng ngày 6/4 
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20/5: Thân phụ Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II-2011, an táng 27/5 
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12/7: Thân Phụ Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII-2014, an táng ngày 20/7 
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4/12: Mẹ 2 TĐCTT Trần Xuân Hường XV-2015 và Xuân Huệ XX-2016, an táng 9/12 
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16/12: Thân Mẫu Chị Trần Thị Thuận, TĐCTT XX-2016, an táng 30/12 
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10 năm mất 4 TĐCTT 2 nam và 2 nữ:  
Chị Farida TĐCTT II-2011 ở Camarillo LA, qua đời 22/7 và được an táng 30-7-2016  
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Chị Vũ Qui TĐCTT VII-2013 ở Orange County, qua đời 17/2 và an táng 24/2/2018 
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TĐCTT Hội Ngộ Ngày Thánh Mẫu 2014, 2015 & 2017 

 
7-10/8/2014: TĐCTT California, Seattle WA, Philadelphia PA và Houston TX 
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5-8/8/2015: TĐCTT California, Arlington VA và Houston TX 
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3-6/8/2017: TĐCTT California, Arlington VA, Honolulu HI, Chicago IL, Fort Worth và Houston TX 
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TĐCTT CÁC CUỘC HÀNH TR ÌNH 

 

 

rong thời gian 10 năm, Nhóm TĐCTT còn thực hiện được 4 cuộc hành trình, bao 

gồm các nơi, và hầu hết (3/4) ở ngoài Nước Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc hành trình 

này là do thời thế tạo nên. Chẳng hạn 2 cuộc hành hương năm 2014 và 2017 là vì 

thời điểm lịch sử:  

 

Năm 2014 có biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được Giáo Hội tôn phong hiển 

thánh, mà ngài là vị khởi xướng nên Nhóm TĐCTT bằng chính lời kêu gọi của ngài ở 

Balan ngày 17-18/8/2002, nên TĐCTT không thể nào không thực hiện một chuyến hành 

hương 12 ngày (24/4-5/5) sang Rôma để cùng với toàn thể Giáo Hội mừng ngài, và 

tiện đó về Balan là quê hương của ngài, nơi đã được trời cao tuyển chọn để ban bố 

Sứ Điệp LTXC cho toàn thể nhân loại, nhất là cho riêng Giáo Hội.  

 

Năm 2017 là năm mừng kỷ niệm bách chu niện Thánh Mẫu Fatima (1917-2017), một 

biến cố Thánh Mẫu liên quan mật thiết đến LTXC, vì LTXC chính là cốt lõi của Fatima 

và làm nên Đạo Binh Thương Xót, Bí Mật Thương Xót và Sứ Điệp Thương Xót ở Fatima. 

Mẹ Maria hiện ra ở Fatima là để kêu gọi Kitô hữu trở về với LTXC và mang LTXC đến 

cho Kitô hữu. Fatima có thể nói là dạo khúc mở màn cho thời điểm của LTXC. TĐCTT 

là HSTTM của LTXC cho Phần Rỗi nhân gian cần phải đến với Mẹ, qua cuộc hành 

hương 13 ngày (10-22) vào năm 2017, và nhờ Mẹ đến với Chúa như một Đạo Binh 

Thương Xót. 

 

Năm 2015, nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Hoa Kỳ lần đầu tiên (22-

28/9/2015), Nhóm TĐCTT tổ chức một cuộc hành trình 10 ngày (20-29/9) để trước 

hết nghênh đón ngài ở Philadelphia PA, tiện thể tổ chức một cuộc tĩnh tâm chung với 

nhau ở Saint Katherine Drexel National Shrine, sau khi đi tham quan một vòng đệ nhất 

phố New York và thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Không ngờ chuyến Hành Trình Miền Đông 

Bắc Hoa Kỳ này đã trở thành như một Đại Hội TĐCTT không hẹn mà hò, qui tụ lại trên 

60 anh chị em từ khắp các nơi qui tụ về tham dự với nhau rất thân tình, và cũng chính 

từ biến cố này mới nẩy sinh ý tưởng Đại Hội TĐCTT 3 năm 1 lần, kể từ năm 2015. Và vì 

thế mới có Đại Hội TĐCTT I - 2018. 

T 
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Năm 2016, bất ngờ ĐTC Phanxicô, ngay trong năm 2015, đã tuyên bố mở Năm 

Thánh Thương Xót Ngoại Lệ 2016, Nhóm TĐCTT liền lợi dụng Năm Thánh này để thực 

hiện dự tính truyền giáo hằng năm của mình ngay, một dự định đã được dự trù bắt đầu 

vào năm 2018, sau Hành Hương Thời Điểm Maria 2017.  

 

Nhóm TĐCTT chủ trương là một hội đoàn Công giáo tiến hành, không phải chỉ hộp 

họp nhau cầu nguyện, chia sẻ, ăn uống, thế thôi, mà còn phải take action, phải 

năng động hơn nữa, phải vươn mình ra, phải lên đường, phải đi đến những vùng sâu 

vùng xa, về cả đia dư lẫn nhân bản, theo đường hướng của ĐTC Phanxicô trong Tông 

Huấn Niềm Vui Phúc Âm Gaudium Evangelii. Và đó là lý do cho chuyến Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của Nhóm TĐCTT. Nếu các cuộc 

hội ngộ nội bộ đủ loại là sinh hoạt nội tâm của Nhóm TĐCTT thì các sinh hoạt đối 

ngoại, như tổ chức tĩnh tâm các Khóa LTXC, hay thực hiện việc bác ái cứu trợ và truyền 

giáo, đều mang tính cách tông đồ của Nhóm TĐCTT. 

 

Phải tạ ơn LTXC đã luôn hiện diện và đồng hành với từng cuộc hành trình trên đây của 

Nhóm TĐCTT. Bởi thế, mọi sự xẩy ra rất là xuôi may. Hầu như ai cũng mãn nguyện về 

chuyến đi. Chuyến hành trình nào cũng đầy ân tình thánh tuyệt vời, với Chúa và với 

nhau. Nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 

2016, một chuyến hành trình phải nói là chính LTXC nhúng tay vào xoay chuyển 

chương trình được dự tính từ đầu cho thêm phần phong phú, hoàn toàn bất ngờ và 

tràn đầy thú vị. Tất cả những gì lo sợ về đủ mọi phương diện cho chuyến đi lần đầu 

tiên về Việt Nam đông người này đều được an toàn vô sự. Ai cũng cảm thấy được 

Niềm Vui Thương Xót, tới độ, mấy tuần sau gặp nhau ăn mừng, ai cũng trông trẻ hẳn 

ra. Tạ ơn LTXC. 
 
 

Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014 
Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 2015 

Hành Trình Niềm Vui Thương Xót I – 2016 
Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 
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24/4-5/5/TĐCTT Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014 
 

 
27/4/2014: Chúa Nhật, sau lễ phong thánh cho ĐTC GPII ở Quảng Trường Thánh Phêrô 

 

29/4: Trước cửa của Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể Lancianô trước khi lên đường đến Assisi 
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30/4: Assisi càng tiến lên càng phấn khởi trước phong cảnh hết sức thiên nhiên và hữu tình 

 
1/5: Sau bữa tối, rủ nhau ra bờ Sông Denube ở Vienna Áo quốc vẫn được gọi là Giòng Sông Xanh 
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2/5: Kính viếng Vương Cung Thánh Đường TGP Krakow Balan, nơi ĐTC GPII làm TGM 1963-1978 

 
2/5: Tham quan trại diệt chủng lò sát sinh Auschwitz của Đức Quốc Xã hồi Thế Chiến II 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

279 
 

 
3/5: Nhóm TĐCTT trước Tượng ĐTC GPII và trước Thánh đường Wodowice, 
nơi ĐTC GPII được hạ sinh, học hành, chịu các bí tích trong 18 năm đầu đời 
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4/5: Đền Thánh LTXC ở Krakow sát với Tu Viện Dòng Mẹ Tình Thương của Chị Thánh Faustina 
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Chiếc xe tour bus đã chở Nhóm TĐCTT từ Rôma Ý quốc, đến lancianô và Assisi, ghé Venice,  

rồi qua Vienna Áo quốc và Brno Cộng Hóa Tiệp sang Balan và chấm dứt sứ vụ vào tối 4/5/2014 
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20-29/9 TĐCTT Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 2015 
 

 
20/9: Time Square 

 
21/9: Ground Zero NY - cầu cho nạn nhân thảm họa 911 
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21/9: Ngoài đảo Nữ Thần Tự Do NY 

 
22/9: Trụ Sở Liên Hiệp Quốc 
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24-25/9: Đền Thánh Katherine Drexel Philadelphia 
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27/9: Dự lễ bế mạc Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 ở TGP Philadelphia,  

trước màn hình trên đường phố gần địa điểm dâng lễ 

 
28/9: Trên đồi Washington Memorial nhưng lưng quay về phía Abraham Lincoln Memorial 
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28/9: Gần khu Capitol Hill – Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ 

 
29/9: Dâng ngày cho Mẹ Maria và từ giã khu nghỉ mát Wyndham Vacation Resorts Maryland 
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29/9: Đền Thánh Mẹ Vô Nhiễm Washington DC – Gian Mẹ Lavang & Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam 
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18/9-8/10 TĐCTT TruyềnGiáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016  
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10-22/5 TĐCTT Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 
 

 

 
12/5: Làng Fatima xa xôi: TĐCTT đứng vây quanh địa điểm Đức Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima ngày 19/8  

 

 
13/5: Sau Thánh Lễ mừng Bách Niên Fatima và Phong Hiển Thánh 2 TNF Phanxicô và Giaxinta 
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14/5 - Chúa Nhật: Đan Viện Alba de Tormes của Thánh Teresa Avila  

 

 
15/5: Kính viếng Vương Cung Thánh Đường nguy nga đồ sộ về cả lịch sử ở Burgos Tây Ban Nha 
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16/5: Viếng Đàng Thánh Giá trên ngọn đồi của Ngôi Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi và Hang Lộ Đức 

 

17/5: Sau lễ sáng từ giã Đền Thánh Mẫu Lộ Đức lên đường đến đỉnh thiêng La Salette 
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17/5: tham quan thành trì Carcassone Pháp quốc 

 

18/5: Trước khi tiến lên vào Vương Cung Thánh Đường Avignon dâng lễ sáng, chúng tôi đã dừng chân 

lại trước các bậc của khoảng sân rộng và hướng mắt nhìn lên ngọn tháp của Vương Cung Thánh 

Đường, nơi có tượng Đức Mẹ ở trên chót đỉnh để dâng mình cho Mẹ bằng bài Lời Thức Giấc của TĐCTT 
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18/5: Xe leo dốc lên Đỉnh La Salette bị nóng mày, TĐCTT đã đứng bên đường cử hành LTXC 
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19/5: Trước thánh tích của Thánh Gioan Vianney chúng tôi bấy giờ đã khởi hứng hát bài Lúa Chín Đầy 

Đồng để xin ngài chuyển cầu cùng Chúa ban thêm ơn gọi linh mục cho Giáo Hội 

 

Hình như cây cổ thụ cả chục người ôm vươn các cành cây to bự dài rộng chưa từng thấy này, dù ở bên 

Hawaii chăng nữa, ở bên phải Đền Thờ Thánh Martin Pháp quốc, hình như đã có từ thời Thánh Martin 

vào hồi thế kỷ IV thì phải? 
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20/5: Mộ ba mẹ Chị Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, ở cuối Vương Cung Thánh Đường Thérèse. 

 

 

21/5: Ngày cuối cùng, tham quan Kinh Đô Ánh Sáng Ba Lê – Kính viếng Đền Mẹ Ban Ơn, du thuyền trên 

sông Seine, viếng Nhà Thờ Đức Bà Cả, ghé Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel 
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Cảm Nghiệm TĐCTT 
 

 

296- Lm. Giuse Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT 

297- Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT 

299- Lm. Nguyễn Tuấn Long, 1/8 TĐCTT tiên khởi và nguyên Tổng Linh Hướng 

TĐCTT 

302- Cha Lêo Vũ Đình Huyến, CRM, nguyên khởi động viên và linh hướng Nhóm 

TĐCTT GP Rochester NY 

 

(18 anh chị được liệt kê và sắp xếp bài theo thứ tự Khóa LTXC và tên họ theo vần nếu cùng khóa) 

 

304- Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

308- Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

311- Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

313- Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV – 2012 GP Orange CA 

319- Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV – 2012 GP Orange CA 

323- Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV – 2012 TGP Los Angeles, CA 

325- Trần Mỹ Dung, TĐCTT IV 2012 GP Orange CA 

327- Lưu Chủ & Ngọc Thúy,  2TĐCTT VI – 2013 TGP Galveston-Houston TX  

329- Nguyễn Điềm, TĐCTT VI – 2013 TGP Galveston-Houston TX 

331- Mai Ngọc Dung, TĐCTT VII 2013 GP Orange CA 

333- Nguyễn Thủy Tammie, T ĐCTT VII – 2013 GP Orange CA 

335- Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII – 2013 TGP Seattle WA 

337- Nguyễn Liên, TĐCTT IX 2013, GP Arlington VA 

340- Nguyễn Thông, TĐCTT XIII 2014 GP Rochester NY 

343- Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV – 2014 GP San Bernadino CA 

346- Trần Xuân Huệ Lily, TĐCTT XX – 2016 GP Orange CA 

349- Nguyễn Chí Long và Nguyễn Thị Hoa, 2TĐCTT XXVII – 2017 GP Orange CA 

351- Cao-Bùi Thúy-Nga, TĐCTT I – 2009, GP San Bernadino 

 

Xin cám ơn quí cha và quí anh chị đã đại diện viết bài, như chính quí cha và quí anh chị đã 

cùng với toàn thể quí cha linh hướng và quí TĐCTT được LTXC kêu gọi để, bằng cả tâm 

hồn và cuộc sống của mình, đã, đang và sẽ viết lên lịch sử của Nhóm TĐCTT chúng ta! 
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Tất cả là hồng ân 

LM Giuse Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT 

 

 

Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương (Tv. 138,8) 

 

Kính thưa Quý anh chị, 

 

Tôi rất mừng khi anh Tĩnh gọi và ngỏ ý 

tôi viết vài lời cho tập kỷ yếu kỷ niệm 10 

năm ngày thành lập nhóm Tông đồ 

Chúa Tình Thương. 

 

Trước đây anh Tĩnh và tôi cùng tu ở 

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.  

 

Rồi sau đó mỗi người theo ơn gọi của  

mình, nhưng tôi và anh Tĩnh đều cảm 

nghiệm được tình yêu thương của 

Chúa. Vì thế sau bao nhiêu năm khó 

khăn thử thách, tôi đã thành lập Dòng 

Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và anh 

Tĩnh đã thành lập Nhóm Tông đồ Chúa 

Tình Thương. 

 

Thật vậy, tất cả là hồng ân của Chúa. Vì 

tình yêu thương tuyệt vời của Thiên 

Chúa mà Vũ trụ đã được tạo dựng. Khi 

con người sa ngã vì yêu thương mà 

Thiên Chúa  Cha đã sai Chúa Giêsu  

xuống thế làm người để cứu chuộc 

chúng ta. Vì yêu thương mà Chúa Giêsu 

đã thành lập Giáo hội, các Bí tích, hứa ở 

cùng chúng ta cho đến tận thế. Vì yêu 

thương, mà Thiên Chúa muốn chúng ta 

được bình an, hạnh phúc và liên kết mật 

thiết với Thiên Chúa. Thật là một hồng 
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ân chúng ta là những tông đồ Chúa 

Tình Thương. 

 

Trong mười năm qua, mỗi người chúng 

ta đón nhận biết bao nhiêu ơn phúc 

Chúa trao ban. Nhóm của chúng ta 

được như  ngày hôm nay cũng là hồng 

ân Thiên Chúa. 

 

Tôi rất vui và vinh dự cùng đồng hành 

với quý anh chị để thắp sáng lên tình 

yêu thương của Thiên Chúa. 

 

Nguyện ước mỗi người chúng ta là 

những chứng nhân sống động của tình 

yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. 

 

Chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng. 
 

 

 

 

 

DUYÊN KỲ NGỘ 
 

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT 

 

  
 

 

ách đây 30 năm, tôi được về 

Roma dự khóa Canh Tân Thần 

Học tại Trung Tâm Dòng Ngôi 

Lời. Nhân dịp đó, tôi được Đức Ông 

Trần Ngọc Thụ xếp đặt cho vào đồng tế 

Thánh Lễ với Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II tại nhà nguyện riêng của Ngài. 

Hình ảnh Ngài nguyện ngắm nửa 

tiếng đồng hồ, và cung cách Ngài dâng 

Thánh Lễ rất sốt sắng đã ghi ấn tượng 

sâu đậm vào trí óc tôi từ đó... 

 

Năm 2013, cái tin Tòa Thánh sắp tổ chức 

lễ Phong Thánh cho hai vị Giáo Hoàng 

Gioan XXIII và Gioan Phaolô II gợi lên 

trong tôi ước nguyện được gia nhập 

C 
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một đoàn hành hương để tham dự cuộc 

lễ họa hiếm này. Đang loay hoay đi tìm 

thông tin và ngõ ngách thì gặp anh Lý 

văn Minh ở Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang 

(Santa Ana). Anh Minh hớn hở mách 

với tôi là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương của anh Cao Tấn Tĩnh đang tổ 

chức chuyến hành hương Roma dự lễ 

Phong Thánh mà anh chị ấy cũng đã ghi 

danh tham dự. 

 

Thế là ước vọng nóng hổi của tôi đã 

thành hiện thực. Lễ Phong Thánh cho 

hai cố Giáo Hoàng, (một gốc Ý, một 

Balan), do hai Giáo Hoàng (một mới gốc 

Argentina, một cựu gốc Đức), đã diễn ra 

một cách trang trọng, uy nghi, sốt 

sắng... như chưa từng có trong lịch sử 

loài người, với sự hiện diện của cả triệu 

người tín hữu. 

 

Ví khách hành hương quá đông vào 

cùng một lúc, nên mọi người phải dậy 

sớm, tìm phương tiện đi vào Vatican từ 

2,3  giờ sáng, và sắp hàng đứng chờ tới 

10 giờ khai mạc, và sau khi kết thúc, ra 

về cũng lối 2 giờ chiều. Tuy vất vả 

nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và ý chí 

nhẫn nại của khách hành hương, mọi 

người đều tỏ vẻ hân hoan vui mừng. 

 

Sau cuộc lễ lịch sử ở Roma, chúng tôi 

tiếp tục hành hương Milan, Assisi, 

Lanciano (phép lạ Thánh Thể) v.v. rồi từ 

từ qua Áo quốc... vào Balan, quê hương 

của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, để viếng thăm Đền Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót, nhà thờ Kính Thánh 

Faustina, Krakow, Bảo Tàng Viện Gioan 

Phaolô II v.v. Tại Đền Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương đã có buổi lễ Tuyên Hứa của 

một số đoàn viên mới, trong đó có tôi. 

 

Sự việc được tham dự Hành Hương 

Rôma-Balan và nhập đoàn TĐCTT là cả 

một tình cờ cho tôi. Nhưng thực ra tất cả 

mọi việc đã được Chúa Tình Thương an 

bài từ thuở đời đời và đó là niềm 

xúc động sâu đậm của tôi năm 2014. 

 

Rồi từ đó tôi đã được may mắn cùng 

tĩnh tâm, cầu nguyện, cùng hiệp dâng 

Thánh Lễ, cùng vui hưởng muôn vàn ân 

huệ của Chúa từ nhân với Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương/ 

 

Tiếp đến năm 2017, tôi lại được tham dự 

cuộc Hành Hương một Trăn Măm Đức 

Mẹ Fatima thật tuyệt vời, để học tập lại 

về Lòng Thương Xót hải hà của Chúa và 

lời Mẹ hướng dẫn... 

Quả thực Thiên Chúa là Tình Yêu 

(1Gioan 4:16), và Tình Yêu Thần 

Linh đã đến với chúng ta ngay giữa trần 

gian này. 

 

Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy 

Chúa rõ ràng hơn. Xin cho con được yêu 

mến Chúa thiết tha hơn. Và xin cho 

con được theo chân Chúa khăng khít 

hơn. 
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Người Đưa Thư 

Lm. Nguyễn Tuấn Long, 1/8 TĐCTT tiên khởi và nguyên Tổng Linh Hướng TĐCTT 
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ũng chẳng biết viết gì sau khi lỡ 

nhận lời mời của anh Tĩnh đóng 

góp một bài viết nhân kỷ niệm 

10 năm thành lập nhóm Tông Đồng 

Chúa Thương Xót (TĐCTT). Thật lòng 

cũng không ngờ mười năm sau tôi lại 

ngồi đây viết chia sẻ trên chiếc hàng 

không mẫu hạm Theodore Roosevelt 

CVN 71 giữa biển trời mênh mông trong 

cương vị Tuyên úy Hải quân. Tất cả mọi 

sự đều nằm trong sự quan phòng của 

Thiên Chúa.  

 

Tôi lên tàu được hơn hai tháng, nhưng 

vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ với lối sống 

mới mỗi ngày. Ngoài việc dâng Thánh 

lễ mỗi ngày và họp hành trong ban, đa 

số thời gian là ngồi nghe những tâm sự 

buồn của lính rồi tư vấn đời tư gia đình 

v.v.. Thỉnh thoảng có vài chú lính không 

bình thường ghé qua thăm hỏi cũng làm 

cho bầu khí bớt đi căng thẳng phần nào. 

Đa số chuyện buồn thì nhiều mà chuyện 

vui thì ít.  

 

Chuyện vui thì thường quanh quẩn như 

vợ mới có thai hay vợ đẻ ở nhà bình yên 

rồi hết. Vì còn trong lịch trình hành 

quân ngoài khơi, thời gian làm việc 

trung bình 12-16 tiếng tấp nập mỗi ngày 

cộng với những tiếng ồn gầm hú ngày 

đêm của chiến đấu cơ lên xuống. Tất cả 

các thứ dễ làm cho con người cảm thấy 

mệt mỏi và căng thẳng. Một nữ quân 

nhân chia sẻ với tôi cô ấy thường bị 

căng thẳng trong giờ làm việc, nhưng 

thoải mái sau giờ làm việc.  

 

Tội nghiệp! Tôi cười và thầm nghĩ 

chứng bệnh này hầu như ai cũng bị 

nhiễm không riêng mình cô ta. Có lúc 

ngồi cười một mình trong văn phòng vì 

những chuyện như thế. Mỗi đêm về đến 

phòng ngủ là khoảng 9-10 giờ. Cởi bỏ 

được đôi vớ hôi ẩm mùi, máng bộ đồ 

lính vào móc tủ là một trong những 

kinh nghiệm sảng khoái sau một ngày 

rã rời. Cái sảng khoải đó chẳng khác gì 

như được hớp ngụm cà phê mỗi sớm 

ngoài hành lang hít gió biển trong lành. 

Lời Chúa không sai ngày nào cũng có 

những vất vả của ngày đó. Ngày nào có 

tồi tệ cách mấy đi chăng nữa thì ngày 

mai vẫn là một ngày mới. Qua mỗi buổi 

chiều và mỗi buổi sáng, đó là cuộc sống 

hải quân trên biển.  

 

Thỉnh thoảng trực thăng đưa tôi qua các 

tàu nhỏ để dâng lễ và giải tội. Một điều 

làm tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ là đức 

tin và lòng mộ đạo sốt sáng của nhiều 

anh chị em quân nhân. Ban đầu mình cứ 

nghĩ lính tráng thì sống đạo lè phè thích 

thì đi, chán thì bỏ. Nhưng tôi lầm. Họ 

sống đạo rất sốt sáng và thậm chí có 

những người  tham dự thánh lễ hằng 

ngày và đọc kinh phụng vụ với tôi mỗi 

chiều.  

 

Hiện giờ, tôi đang dạy lớp thêm sức cho 

người lớn cho 11 quân nhân mỗi tuần 

hai ngày. Có người đến lớp chỉ muốn để 

học thêm và ôn lại giáo lý. Nhìn lại 

mình, đức tin tôi thua họ xa. Nếu tôi 

không là Linh mục, chưa chắc gì tôi đã 

đi lễ hằng ngày hay sống đạo sốt sáng 

C 
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như họ. Có lần sau thánh lễ ở chiến hạm 

Higgins, một nữ quân nhân gốc Mỹ nhờ 

tôi trao lá thư cho chồng gốc Việt đang 

làm việc trên tàu của tôi. Sau đó, tôi lại 

đem thư hồi âm mỗi khi đi dâng lễ. Cái 

cảm giác làm người đưa thư cho hai vợ 

chồng ngoài khơi đã cho tôi một niềm 

vui rất khó tả. Không biết đối với họ thì 

sao, nhưng với tôi là khôn tả. Cảm 

nghiệm được điều đó mới càng thấy 

mình thật hạnh phúc vì được Chúa 

dùng để đem Tin Mừng đến cho người 

và cho đời.    

 

Một lần khác sau khi tư vấn chuyện gia 

đình với một quân nhân, anh ta đã nói 

với tôi một câu rất cảm động: “Thưa 

cha, con rất mong đến ngày Chúa nhật 

để được đi lễ.” Câu nói này đã đánh 

động tôi rất mãnh liệt vì có những mục 

vụ mình đang thi hành hằng ngày 

tưởng là tầm thường kém quan trọng 

đối với kẻ khác nhưng thật ra đó lại là 

tất cả những gì đem lại ý nghĩa và ủi an 

cho một tâm hồn. Thật vậy, có những 

mục vụ thiêng liêng mình nghĩ rất tầm 

thường trong đời, nhưng càng đi sâu đó 

chính là tất cả những gì con người cần 

hơn bao giờ hết cho sức sống nội tậm và 

trong những giây phút cuối đời.  

 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gọi và chọn 

con làm khí cụ bình an của Ngài. Nếu con 

không chu toàn sứ mệnh là người đem Tin 

Mừng và bình an trong cuộc đời, thì xin 

Ngài đừng bao giờ để con là gánh nặng và 

nỗi buồn cho những người chung quanh. 

Amen. 
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Xin chúc mừng 

Cha Lêo Vũ Đình Huyến, CRM,  

vị linh mục nguyên khởi động viên và linh hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY 

 

 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam Amarillo, 

Texas. 

 

25 tháng Tư năm 2018 

 

Anh Cao Tấn Tĩnh kính mến,  

 

Nhân dịp TĐCTT được lên 10 tuổi, với 

tư cách là một thành viên của Chúa Tình 

Thương, em xin chúc mừng cho anh và 

tất cả các thành viên của TĐCTT được: 

 

- Có con tim luôn biết tạ ơn Chúa trong 

từng hơi thở của mình, vì biết bao ơn 

lành đã lãnh nhận trong suốt 10 năm 

qua. Quí TĐCTT đã gieo rắc Tin Mừng 

và đặt chân đến biết bao nhiêu nơi trên 

khắp thế giới để loan truyền lòng 

Thương Xót Chúa theo gương của 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và 

Thánh Faustina.  

 

- Có con tim sẵn sàng đón nhận từng ân 

sủng của Chúa Thánh Thần tác động 

nơi Đấng Sáng Lập và hết mọi thành 

viên TĐCTT, để là máng chuyển lòng 

thương xót của Chúa đến tha nhân 

không bao giờ cạn kiệt. 

 

- Có lòng sùng kính Mẹ Maria Thương 

xót nhân loại cùng với Chúa Cứu Thế 

can đảm đứng dưới chân cây thập giá.  

Đây là mẫu gương của lòng thương xót 

Chúa mà TĐCTT phải sùng kính và tận 
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hiến trọn đời cho Mẹ của Lòng Thương 

xót. 

 

- Có trái tim Hiệp Nhất, Yêu thương, 

can đảm làm chứng cho Chúa Thương 

xót trong thế kỷ này. Nhất là tăng 

trưởng thành viên TĐCTT trên khắp thế 

giới, vui vẻ mang Lòng Thương Xót như 

trong kinh 8 mối phúc thật để nên thánh 

và làm cho nhiều người trở thành đại 

thánh cuối đời. Đúng như thông điệp 

mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô 

“vui mừng và Hy vọng” nên thánh 

trong thế giới hôm nay.  

 

Trong Lòng Thương Xót vô biên của 

Chúa,  

 

Kính Chúc,  

Lm. Leo Vũ Huyến, CRM 
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Những  dấu  chỉ  thời-đại  hôm  nay 

Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

 

 

húng tôi đến với những lần đại 

hội Lòng Chúa Thương Xót ở 

miền Nam California do Dòng 

Chúa Cứu Thế tổ chức tại 

trường CSU Long Beach khá thường 

xuyên trong những năm đầu tiên. Bạn 

bè thân quyến cùng nhau nao nức chen 

chúc với hàng ngàn người đến khuôn 

viên Kim Tự Tháp Xanh để cùng nhau 

cầu nguyện và được nghe thuyết giảng 

nhứt là khi nghe tin có Giám Mục từ 

Việt Nam tới ! 

 

Bầu  không khí rộn rả đôi khi thiếu trật 

tự, ồn ào mất trang nghiêm – nhưng lúc 

im lặng và cả mấy ngàn người đã cùng 

nhau cầu nguyện trong Chuổi Thương 

Xót, thì ngàn tiếng kêu cầu “Xin Cha 

thương xót chúng con và toàn thế giới” 

vang lên thật cảm động và đầy ý nghĩa.  

Trong Thánh Lễ, Giáo Hội cầu nguyện 

qua Đức Giêsu Kitô: Chúa là Đấng xóa 

tội trần gian, xin thương xót chúng con. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.  

 

Chú thích: “Xin thương xót” theo ý 

niệm thông thường trong chữ Việt chưa 

nhấn mạnh được ý nghĩa nguyên thủy 

của lời cầu trong Thánh Vịnh :  xin tha 

tội chết cho chúng tôi   -  xin Ngài tha 

mạng  nên khi đọc Chuổi Thương Xót 

bên giường của người hấp hối sắp lìa 

đời mới càng thấy thê thảm lại thấm 

thía. Càng cảm động khi thấy Chuổi 

Thương Xót đã trở thành lời cầu kinh 

vang vang khắp thế giới.   

 

Trong một lần đại hội LCTX đó, đoàn 

thiếu nhi Fatima có trình diễn thị kiến 

của chị Thánh Faustina 'tôi thấy một vị 

C 
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Thiên Thần đấng thừa lệnh trừng phạt của 

Thiên Chúa   chân Người đứng trên một 

cụm mây. Từ cụm mây, các tia sét tuốn về 

lòng bàn tay của Người; rồi từ tay Người 

sấm sét tỏa ra, và chỉ lúc đó sấm sét mới 

giáng xuống địa cầu'. Chị Faustina van 

xin vị Thiên Thần ấy dừng tay để cho 

thiên hạ một thời gian để đền bù tội lỗi, 

nhưng vô ích. Trong thị kiến đó Chị lại 

thấy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh uy-

nghi vĩ đại – và không còn dám nài van 

nữa. Nhưng rồi chị Faustina cảm nhận 

được ân sủng và quyền năng của Chúa 

Giêsu nên đã cầu xin cùng Thiên Chúa 

(Nhâ  t Ký 474-476 cho ngày 13-09-1935). 

 

Ngày nay toàn thể cộng đoàn phụng vụ 

cùng nhau nguyện xin, chung một tâm 

tư: 

 

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên 

Cha: M NH và MÁU, Linh Hồn và Thần 

Tính của Con Rất Yêu Dấu Cha, là Đức 

Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì 

tội lỗi chúng con và toàn thế-giới”. Vị 

nữ tu Faustina Kowalska ít học nhưng 

sốt sắng tham dự thánh lễ đã tóm lược 

được ý nghĩa sâu sắc và lời nguyện tha 

thiết mà Giáo Hội vẫn đọc trong Sách 

Lễ. 'Bỗng tôi thấy mình tự nhiên cầu khẩn 

cùng Thiên Chúa cho nhân loại với những 

lời cầu phát xuất từ thâm tâm'. Giáo Hội 

vẫn luôn luôn dâng thánh lễ để cầu xin 

cho tất cả thế giới. 

 

Cũng trong thị kiến nói trên Chị 

Faustina có nói thấy cảnh vô số người 

chết trôi nổi … 

Cám ơn anh Nguyễn Hữu Toại, cố 

huynh trưởng và sáng lập viên của TNF, 

và công sức của đoàn Thiếu Nhi Fatima 

đã giúp cho những cuộc trình diễn 

trong nhiều đại hội Lòng Thương Xót 

Chúa.  t có ai nhắc đến thị-kiến của chị 

Faustina, cái cảnh vô số người chết trôi 

nổi trong nước. 

 

Gần bảy mươi năm sau thị kiến của Chị 

Faustina, trận động đất ngoài biển miền 

tây của Sumatra, Indonesia ngày 26 

December 2004 quả thật đã cho thấy 

sóng nước cuốn đi sinh mạng của hơn 

một trăm sáu mươi ngàn người ở Ace. 

Hơn hai trăm ba chục ngàn người của 

14 quốc gia đã thiệt mạng vì  sóng thần 

đánh vào các nước dọc theo Ấn Độ 

Dương, từ miền đông châu Phi đến bán 

đảo Thái Lan.  

 

Một điểm khác trong thị-kiến 1935 của 

Chị Faustina là có vài nét tương-tự với 

Chị Lucia ở Fatima 1917, hình ảnh của 

một thiên thần chỉa gươm trừng phạt 

địa cầu trong phần thứ ba của bí-mật 

Fatima.  Nếu muốn tìm một “dấu lạ 

điềm trời” liên quan đến Fatima, chỉ cần 

nhìn vào vụ nổ Tunguska vào năm 1908 

ở Siberia khi một sao băng (comet)  đâm 

vào khí quyển nổ tung trên cao, ước 

lượng độ tàn phá của hơn 158 trái bom 

nguyên-tử thả ở Hiroshima. Sau hơn 

một trăm năm, các khoa học gia vẫn còn 

tranh cải nguyên do của câu chuyện của 

Tunguska 30 June 1908, trử ra một điểm 

– biết đâu sẽ lại xảy ra trong tương lai. 
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Chiếc Áo Đồng Phục 
 

Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

 

 

gười ta thường nói: “Chiếc áo 

không làm nên thày tu”, 

nhhưng đối với tôi, chiếc áo 

đồng phục tôi mặc đã thể hiện được tôi 

là ai? Tôi phải sống như thế nào để mỗi 

ngày chiếc áo đồng phục của tôi có 

nhiều người biết đến, và cũng sẽ mặc 

chiếc áo ấy như tôi. 

 

Chiếc áo đồng phục dó tên gọi là 

"Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương", 

do ah Cao Tấn Tĩnh sáng lập từ năm 

2009. Cha Nguyễn Tuấn Long là cha 

linh hướng, và hiện tại là Cha Phạm 

Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng và Cha 

Nguyễn Đức Minh là Phó Tổng Linh 

Hướng. 

 

TạI sao tôi phải mặc chiếc áo đồng 

phục? Chiếc áo đồng phục này nói 

lên điều gì? Và có tác động gì đến đời 

sống của tôi? Nhắc nhở điều gì cho tôi 

khi mặc chiếc áo này? 

 

Mỗi lần họp nhóm TĐCTT là chúng tôi 

mặc áo đồng phục, có cả 3 mầu: tím, 

trắng, xanh, mỗi lần họp mặc một mầu 

khác nhau. Có lần dự buổi họp nhóm 

TĐCTT, vừa ra khỏi hội trường, một cô 

gái trẻ người Spanish hỏi tôi "where do 

you buy this T-Shirt? ("Bà mua chiếc áo 

này ở đâu?"). Tôi dừng lại và giải thích, 

trong lòng chợt nghĩ: "Chiếc áo tôi 

mặc đã thu hút sự chú ý của người khác, 

có lẽ cô ấy cũng tò mò những hình ảnh, 

những logo trên chiếc áo có ý nghĩa như 

thế nào? Lần khác, một người đàn bà 

trung niên, người Việt Nam, hỏi tôi: "Cô 

mua áo này ở đâu? Chỉ cho tôi 

mua được không?"  

 

N 
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Chắc chắn hình ảnh LTXC tôi mang trên 

người và logo trên chiếc áo đồng phục 

tôi đang mặc có sức hấp dẫn thế nào đó, 

nên họ mới hỏi và muốn có được. Đó 

chỉ là những dấu hiệu bề ngoài nói lên 

tính cách đặc biệt của Nhóm TĐCTT. 

Nếu như họ được biết, được tham gia 

sinh hoạt và hiểu rõ nội dung, mục đích 

sinh hoạt của nhóm, tôi chắc chắn họ sẽ 

tìm mọi cách để trở thành một người có 

chiếc áo đồng phục như tôi, họ sẽ hãnh 

diện để khoác chiếc áo ấy. 

 

Lần đầu tiên được thấy chiếc áo đồng 

phục, các chị bạn tôi và cả tôi đều chọn 

mấu tím, mầu tím hoa sim của tuổi học 

trò, nhưng khi được anh Cao Tấn Tĩnh 

giải thích: Chúng ta có 3 mầu trắng, tím, 

xanh, và mỗi lần họp thí mặc mầu áo 

nào cho thích hợp, như dự họp Hiệp Sĩ 

Trái Tim Mẹ, ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, 

chúng ta mặc áo Mầu Xanh Thánh Mẫu; 

khi tham gia Chầu Thánh Thể, Ngày 

Thứ Sáu Đầu Tháng, hay dự nghi lễ 

tang chế của những người thân trong 

nhóm, chúng ta mặc Mầu Trắng, mầu 

của Chúa Phục Sinh. 

 

Thật là tuyệt vời khi khoác lên 

chiếc áo đồng phục, dù tím, trắng hay 

xanh, với ý nghĩa riêng của nó, tôi luôn 

hãnh diện là một Tông Đồ Chúa Tình 

Thương. Vì trên chiếc áo "Ảnh LTXC" 

với câu: "Lạy Chúa Giêsu - con tín thác 

nơi Ngài". Dù trải qua bao nhọc nhắn, 

đau khổ, bao thử thách cam go trong 

cuộc sống, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối 

vào LTXC. 

 

Nhớ về quá khứ, những tháng ngày 

bệnh tật ngồi trên xe lăn, mất job, mất 

nhà. Ôi bao khổ tâm đè nặng tâm tư, 

nhưng khi khoác lên chiếc áo đồng phục 

với ảnh LTXC, và đeo giây phù hiệu với 

logo "Người Samaritano cứu người bị 

thương trên đường trong con ngươi của 

mắt đặt giữa trái tim mầu đỏ" luôn nhắc 

nhở tôi là một "Tông Đồ Chúa Tình 

Thươn" tôi phải sống LTXC, phải sống 

bác ái, phải thương yêu những người 

hèn mọn nhất, phải can đảm vượt qua 

chính mình, sống khiêm tốn, trở nên 

nhỏ bé hơn để LTXC lớn dần trong 

tôi, để chiếc áo đồng phục của tôi sẽ là 

vật chứng, cho tôi sống đời chứng nhân 

cho Chúa. 

 

Không gì hay hơn là luôn luôn lập lại lời 

nguyện cầu của Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, 

Tông Dồ Chúa Tình Thương của 

anh Đaminh Cao tấn Tĩnh, BVL: 

 

"Xin Thánh Faustina và Thánh Gioan 

Phaolô II giúp chúng con biết: 

 

* Sống LTXC mỗi khi lầm lỗi và khổ đau 

* Sống với LTXC trong việc phục vụ tha 

nhân 

* Sống bằng LTXC đối với những ai làm 

khốn mình, và 

* Sống như LTXC bằng chính cơn khát 

núi sọ của Chúa. Amen. 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

312 
 

 

Những hồng ân mà tôi nhận được 

Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 GP Orange CA 

 

 

ược anh trưởng nhóm thông 

báo năm nay là kỷ niệm 10 năm 

khởi động việc thành lập nhóm 

TDCTT,  tuy không phải là một trong 

tám thành viên đầu tiên của nhóm 

TDCTT khi được thành lập vào năm 

2009, nhưng tôi cũng muốn chia sẽ cảm 

nghiệm riêng của mình từ khi gia nhập 

nhóm TDCTT. 

 

Mùa hè năm 2011 tôi tình cờ đọc được 

tin sẽ có cuộc tĩnh tâm về Lòng Thương 

Xót Chúa đăng trong tờ Hiệp Thông, 

lòng tôi vui lắm và định sẽ đi, nhưng 

chưa kịp ghi danh thì tờ Hiệp Thông bị 

lạc mất. Thế là tôi phải đợi tuần sau đó 

đi xem lễ nhà thờ VN để lấy tờ Hiệp 

Thông khác để đọc tin, nhưng liên tục 

mấy tuần sau đó tôi cố tìm trong những 

tờ Hiệp Thông mà không thấy tin đăng 

về cuộc tĩnh tâm mà tôi muốn tham dự.  

May mắn cho tôi, một buổi tối Thứ Năm 

tôi gặp một chị mới quen và có nói với 

chị ấy về cuộc tĩnh tâm mà tôi muốn đi 

nhưng bây giờ không biết ai mà liên lạc; 

thêm một lần nữa tôi gặp may, chị ấy có 

số phone của anh Tĩnh và gọi ngay cho 

anh, dù lúc đó đã hơn 11:00 giờ khuya 

rồi.  Lúc được tiếp chuyện, anh Tĩnh nói 

với tôi:  "Tôi ghi danh cho chị, chị là 

người thứ 123 nhé và hẹn gặp chị ngày 

mai." Sau này biết ra là anh Tĩnh không 

có đăng quảng cáo sau đó vì con số 

người ghi danh đã quá nhiều. Đây thật 

sự không phải là việc tình cờ mà là món 

quà LTXC ban tặng cho tôi. Tạ ơn Chúa, 

cảm ơn chị bạn và anh Tĩnh rất nhiều. 

 

Thấm thoát đã gần 7 năm từ ngày tôi 

tham dự khóa của nhóm TDCTT. Nếu 

anh Tĩnh chuẩn bị mừng 10 năm ơn gọi 

khởi động việc thành lập nhóm TDCTT 

Đ 
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thì tôi cũng bồi hồi nhớ lại những hồng 

ân mà tôi nhận được từ ngày gia nhập 

nhóm. Trong những năm qua tôi đã 

được tham dự họp nhóm riêng hàng 

tháng, họp chung mừng Giáng Sinh, 

Tết, ngày kỷ niệm quý cha thụ phong 

Linh Mục, mừng quý anh chị tham dự 

viên mới gia nhập. Hai lần tĩnh tâm 

hàng năm. Hai lần hành hương Âu 

Châu, và hành hương miền đông bắc 

Hoa Kỳ để đón tiếp Đức Giáo Hoàng 

năm 2015. Ôi thật những kỷ niệm đông 

đầy làm sao kể hết. 

 

Ngoài việc được gặp quý cha linh 

hướng và quý anh chị ở miền nam 

Califonira hàng tháng, trong những lần 

hành hương và tham dự cuộc tĩnh tâm ở 

Virginia tôi cũng đã gặp được quý cha 

linh hướng, quý anh chị của từng vùng 

từ khắp nơi. Dù mới gặp nhau lần đầu 

nhưng như đã quen biết nhau từ lâu 

lắm. 

 

Chính LTXC đã đưa chúng tôi đến với 

nhau, sự hiện diện của mọi người mỗi 

lần gặp là quà quý cho tôi. Tôi thật sự 

cảm nhận được LTXC qua quý cha và 

những người anh chị em mình cùng đi 

chung, được cùng nhau phụng vụ Chúa 

và sinh hoạt chung trong gần hai tuần lễ 

xa nhà. Thật là một hồng ân, nếu không 

có sự hiện diện của Chúa thì khó mà 

thực hiện được. 

 

Ngoài những lần họp gặp nhau ở trên, 

tôi luôn trân qúy những lần cùng nhau 

phục vụ cho người anh chị em vô gia cư 

thật là cảm động, vì ở đây không những 

tôi cảm nhận được sự cho đi một ít thời 

gian cuối tuần và chút quà, nhưng bù lại 

tôi nhận được rất nhiều trong lúc gói 

quà, quây quần cùng quý anh chị dùng 

bữa trưa, rồi cùng nhau cầu nguyện 

trước khi chạy lên Thành Phố Thiên 

Thần – Los Angeles để phát quà. 

 

Chính ở đây tôi mới cảm nhận được quà 

của những người anh chị em này cho 

tôi, tôi tự hỏi: “sao là họ, mà không phải 

là tôi?” 

 

Nếu hỏi rằng những kỷ niệm nào đáng 

nhớ nhất với tôi từ ngày gia nhập nhóm 

TDCTT, thì kỷ niệm nào cũng đáng trân 

quý nhưng sở đắc nhất với tôi là hình 

ảnh của Đức Mẹ Châu Lệ mà tôi được 

ơn đi hành hương ngày 18/5/2017 tại 

Đền Thánh Đức Mẹ La Salette-

Fallavaux, Pháp Quốc. 

 

Lúc được anh trưởng nhóm cho biết sẽ 

có thăm viếng Đài Đức Mẹ La Salette 

trong chuyến hành hương Đức Mẹ Âu 

Châu thì tôi mừng lắm, mặc dù tôi đã 

được đi năm 2010 rồi, nhưng tôi biết 

chuyến đi lần này tôi sẽ có một góc nhìn 

khác và sẽ được học hỏi rất nhiều về 

Đức Mẹ La Salette. Thật vậy, khi trở lại 

ngọn đồi này tôi mới cảm nhận được sự 

quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ 

Maria là dường nào, con đường lên đồi 

lần nầy sao ngoằn ngoèo và nặng nề quá 

và kết quả là xe bị hư khi còn cách đồi 

khoảng chừng 14km.  Nhưng Chúa và 

Mẹ Maria đã quan phòng cho có xe khác 

đến đón chúng tôi lên kịp thăm viếng và 

tiếp tục cuộc hành trình cho đúng thời 

khoá biểu.   
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Chính nơi linh thiêng nầy ngày 19-9-1846 Đức Me hiện ra và Ngài đã khóc. 

 

 

 

Tôi đã học được rất nhiều ở quý cha và 

quý anh chị nhất là anh chị Tĩnh & Thúy 

Nga qua sự hy sinh, lòng nhẫn nhục, và 

luôn thi đua sống LTXC. 

 

 

Nguyện xin LTXC tiếp tục gìn giữ và 

chúc phúc cho những công việc quý cha 

và quý anh chị làm.   

Xin cầu nguyện cho Đại Hội được nhiều 

ơn phúc và cho quý tham dự viên đi về 

được bằng an. 
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Gia đình thứ 2 của mình 
 

Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV 2012 TGP Los Angeles CA 

 

 

 
Thiên Chúa đã đặt để cho chúng em cơ 

hội đào sâu tìm hiểu về LTXC như sau: 

       

    Sau những năm tháng dài sinh hoạt 

thật đắc lực trong các đoàn thể của giáo 

xứ VN, Hồng Phát cảm thấy mệt mỏi 

(với những đụng chạm, hiểu lầm…) nên 

muốn tự ngừng nghỉ 1 thời gian với hy 

vọng lấy lại quân bình, có thêm thời 

gian học hỏi đào sâu hầu tăng trưởng 

cuộc sống tâm linh với Thiên Chúa và 

cũng để có thêm thời gian gần gủi 4 đứa 

con đang còn nhỏ.  

  

     Chúa gởi Hồng Phát đến với nhóm thật 

tình cờ, qua 1 quảng cáo trên tờ Nối Kết 

của Giáo Phận Los Angeles với Chủ đề 

"Hôn Nhân Gia Đình Sống Lòng 

Thương Xót Chúa".  Thoạt đầu nhìn chủ 

đề lòng không muốn tham dự vì chúng 

em cũng đã từng sinh hoạt trong 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 

nhưng 5 chữ cuối "Sống Lòng Thương 

Xót Chúa" lại thấy khá hấp dẫn.  Lúc ấy 

cả 2 vợ chồng chúng em không biết tí gì 

về LTXC, chỉ thấy khi lần hạt LTXC 

thì nhiều người quỳ giang tay rất thành 

khẩn và sốt sắng, lòng thầm nghĩ phải 

có cái gì đó thâm sâu hơn nữa mới khiến 

người ta dám hy sinh quỳ giang tay lần 

hạt như vậy ... và quyết định đi tìm 

hiểu.  Chiều hôm ấy chúng em lái xe 

đến nơi tĩnh tâm thì thấy 1 anh (sau này 

mới biết là anh Hóa) cũng mới đậu xe 

và cùng chúng em đi tìm phòng tĩnh 

tâm.  Lòng thầm nghĩ anh này đi tĩnh 

tâm Hôn Nhân Gia Đình mà sao lại 

chỉ đi có 1 mình... Khi vô đến nơi 

thì được biết không cần phải đi đôi, 

tham dự 1 mình là chuyện bình thường 

... phân vân không hiểu "sao lạ dzậy 

cà?"  Đến bàn ghi danh thì chỉ có tên 

Phát trong danh sách mà không thấy tên 

Hồng đâu cả, vậy là lọt sổ rồi nhưng 

nhất định ... không nản lòng, lái xe cả 

tiếng đồng hồ đến đây không lẽ lại tự ái 

lái xe về à !   Vì đến sớm quá, chỉ mới có 

vài người nên đi lòng vòng xem qua 

phòng họp thì có 1 anh đi theo giải thích 

các hình ảnh trang trí rất miền nở và chi 
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tiết (sau này mới biết là anh Tĩnh, anh 

trưởng của nhóm).  Trong khóa đầu tiên 

ấy, em thích nhất là đề tài ngày Chủ 

Nhật được anh Tĩnh giải thích về Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh 

Faustina và nhất là lý do mặc khải 

của Lòng Thương Xót Chúa.  Xong cuối 

tuần ấy, chúng em quyết định ghi danh 

học tiếp khóa 2 rồi mới được chính thức 

gia nhập nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương khóa 6 (giờ thì khóa viên chỉ 

cần dự 1 khóa là được gia nhập nhóm 

rồi). 

  

      Chúng em trân quý nhóm TDCTT bé 

nhỏ mới mẻ này như là gia đình thứ 

2 của mình.  Dù ở Los Angeles nhưng 

chúng em hăng say lái cả tiếng đồng hồ 

trong giờ kẹt xe để tham dự các buổi 

họp nhóm chia sẻ ở Orange County, 

tham gia những sinh hoạt tông đồ 

như cùng với anh chị em của nhóm như 

sửa soạn + phát thức ăn, phát chăn mền 

cho những người vô gia cư ở downtown 

Los Angeles... Câu hỏi của lòng mỗi 

ngày là "hôm nay tôi đã sống LTXC với 

người chung quanh chưa?" giúp 

em thăng tiến bản thân.  Theo ngày 

tháng thì sự hiểu biết về LTXC triển nở 

giúp cuộc sống nội tâm em tăng trưởng, 

tâm hồn an bình, đối diện với những 

thách đố của cuộc sống đời thường 1 

cách dễ dàng hơn.  Chúa thương ban 

cho vợ chồng chúng em có cơ hội đi 

hành hương với nhóm TDCTT thân yêu, 

qua Rôma tham dự Lễ Phong Thánh 

của Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II, đặt 

chân đến nhà dòng của Thánh Faustina 

nơi xuất phát Lòng Thương Xót Chúa, 

đến Fatima, Lộ Đức... ngoài việc được 

đặt chân đến các nơi thánh ấy, chúng 

em yêu quý cả cái thời gian ngồi trên xe 

buýt cùng sinh hoạt với nhau.  Thuở bé, 

chúng em đã từng sinh hoạt trong các 

đoàn thể nhỏ như Hùng Tâm Dũng 

Chí... cùng hát ở trong ca đoàn nên giờ 

với nhóm TDCTT, anh trưởng Cao 

Tấn Tĩnh chỉ định chúng em làm trưởng 

ban sinh hoạt và chúng em "xin vâng" ạ! 

  

      Vì công việc làm ăn nên vợ chồng 

chúng em phải "bế quan tỏa cảng" 

không sinh hoạt được gì cả từ tháng 1 

cho đến sau 15 tháng 4.  Mới 1 ngày sau 

mùa thuế, chưa kịp thở ... dài mà anh 

trưởng Tĩnh đã gởi email đến đề nghị 

viết bài cho tập kỷ yếu và chúng em lại 

hát bài "xin vâng" ạ !  Coi như là 

"Ý Chúa" vậy (vâng lời trọng hơn của lễ 

mà lị ! ).  Ảnh bảo cuối tuần này là dead 

line, vậy chỉ còn có 2 ngày, hứa đại với 

anh ngày mai nộp bài nên sau 6 giờ 

chiều Thứ Năm, đóng cửa văn phòng 

xong là em, nữ anh hùng Bùi Thị 

Xuân...Hồng, sau khi làm dấu xin "ơn 

trên" xong là ngồi vào máy computer 

viết ngay ra những giòng tâm sự này 

đây.  Còn nam anh hùng Nguyễn Việt 

Phát thì về nhà leo lên máy treadmill 

tập thể dục, ăn tối và sau đó là ngồi vào 

bàn lấy giấy ra viết bài cảm nghiệm để 

kịp gởi cho anh trưởng. 

  

      Thôi em xin ngừng tại đây vì đã 10 

giờ đêm rồi, tắt máy computer, đóng 

cửa văn phòng đi về nhà ... kiếm gì ăn 1 

tí vì thấy "búng đọi" dzồi.   Tổng chào cả 

nhà nhé. 
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Vài suy tư nhân dịp kỷ niệm  

10 năm thành lập đoàn:  

Tông đồ Chúa tình thương 
  

Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV – 2012 GP Orange CA 

 

 
 

1. Mười Năm Tình Cũ: 

 

hư một sự trùng hợp ngẫu 

nhiên, xin mựơn tên bài hát 

của Nhạc sĩ Trần Quảng Nam 

như một khởi hứng cho bài viết về mười 

năm thành lập đoàn TĐCTT. Mười năm 

đối với một đoàn thể như hiện nay thì 

chắc chắn là có rất nhiều ưu khuyết 

điểm cần được lưu ý. Và đây cũng chính 

là một cột mốc quan trọng đề suy nghĩ 

trong lúc đoàn TĐCTT đang bước vào 

mười năm mới. 

  

2.  Đoàn Thể Ưu và Khuyết:  

 

Đoàn TĐCTT sinh sau đẻ muộn nhưng 

lại mang một lý tưởng sáng chói, một 

mục đích cao siêu đó là Lòng thương 

Xót Chúa. LTXC hiểu theo nghĩa nôm 

na, bình dân là (Tình yêu xả láng) Có 

nghĩa là Chúa không còn giữ lại bất cứ 

điều gì nữa, có gì thì Chúa đã xả láng 

cho hết rồi, không có tình yêu nào lớn 

lao bằng tình yêu dám chết cho người 

mình yêu. Chúa Giêsu đã nói, đã cho và 

đã làm. Chúng ta có thể dấn thân phục 

vụ mà (không tiếc đời). Xin tri ân những 

ngươi đã sáng lập nên. 

 

Như chúng ta biết rồi gia nhập một 

đoàn thể nào chúng ta phải hy sinh và 

N 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

318 
 

mất mát nhiều lắm, như hy sinh thời 

giờ, công sức, tiền bạc, những việc riêng 

hay ý riêng tư. Có một chị kia hành 

nghề nail tâm sự rằng: mỗi cuối tuần em 

kiếm được bảy, tám trăm đồng nay nghỉ 

đi tĩnh tâm thấy tiếc quá, đi về thấy đời 

sống đạo thăng tiến thì mừng nếu mèo 

lại hoàn mèo thì cũng thấy buồn. Trong 

sinh hoạt cộng đoàn hay những lúc gặp 

gỡ những người thân quen, người viết 

đã nghe lời qua tiếng lại rằng: đã có quá 

nhiều hội đoàn công giáo tiến hành rồi 

lập thêm chỉ rối thôi. Hay chỉ nên gia 

nhập một hay hai đoàn thể để có nhiều 

thời giờ, công sức đóng góp cho đoàn 

thể đó được thăng tiến. Hoặc muốn tái 

lập lại trật tự của tập thể người việt hải 

ngoại việc đầu tiên là bỏ bớt các đoàn 

thể. Trong một lần tĩnh tâm linh mục 

Mai Khải Hoàn có nhắn nhủ, chúng ta 

nên thành lập những cái (gang) không 

phải để làm việc xấu, nhưng là để cầu 

nguyện ca ngợi Chúa, Chúa Giêsu cũng 

khuyến khích chúng ta khi Ngài nói 

trong Luca 18/ 19-20 ỏ đâu có hai hay ba 

người họp cầu nguyện nhân danh Ta thì 

có Ta ở đó. 

  

3. Lý Tưởng:  

 

Mục sư Rick Warran sáng lập hội thánh 

Saddleback tại Lake Forest California 

một trong những hội thánh lớn nhất và 

được biết đến nhiều nhất tại hoa kỳ đã 

viết trong tác phẩm sống theo đúng mục 

đích nguyên tác: The Purpose Driven 

Life rằng: Sự thảm khốc của một con 

người không phải là cái chết mà là sống 

chẳng có lý tưởng gì.  

 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, có dịp nói 

chuyện với người cộng sản, họ nhận xét 

rằng: Người công giáo của các anh chị 

có 1 lý tưởng sáng ngời, có 1 mục đích 

sống cao đẹp, nhưng không dám xả 

thân sống cho lý tưởng đó thật đáng 

buồn.  

 

Người cộng sản đã gieo rắc bao nhiêu là 

đau thương trên quê hương ta cả gần 

100 năm nay, vết thương của nhát chém 

hư vô bổ xuống mỗi con dân việt thật 

nhức nhối biết ngày nào mới nên da non 

để được chữa lành. Mới đây kỷ niệm 40 

năm ngày tấn chiếm miền nam, mọi 

thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Đà 

Nẵng đều tổ chức duyệt binh, đốt pháo 

bông mở rượu champage ăn mừng 

chiến thắng chứng tỏ họ vẫn con say 

men chiến thắng dù thế hệ trong chiến 

tranh đã được cha mẹ sinh con đảng 

sinh tánh, nhưng nhận xét đó của họ 

đáng cho chúng ta suy gẫm.  

 

Đoàn chúng ta mang 1 lý tưởng cao siêu 

đó là LTXC như 1 bản tính thứ 2 sau bản 

tính Thiên Chúa là tình yêu, hơn cả 1 lý 

tưởng cao siêu, khi cảm nhận được tình 

chúa, chúng ta có bổn phận sống, loan 

truyền LTXC cho mọi người, đó cũng là 

1 nghĩa vụ chính yếu của mỗi thành 

viên trong đoàn.  

  

4. Thống Nhất Danh Xưng:  
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Ở những nước Đông Âu, nhất là Ba Lan, 

nơi phát xuất ra sứ điệp LTXC, đã trở 

thành những phong trào mạnh mẽ. 

Riêng tại Việt-nam sự cổ võ cho sứ điệp 

LTXC cũng đã phát triển mạnh, như 

phong trào do cha Trần Đình Long 

hướng dẫn, vào mỗi lần cử hành LTXC 

có tới gần 20 ngàn người tới tham dự, 

mọi người rất sốt sắng và tín thác vào 

LTXC.  

 

Ở Hải Ngoại có Dòng Chúa Cứu Thế tổ 

chức Đại hội LTXC tại Long Beach thu 

hút 6, 7 ngàn người. Kỳ còn cha Nguyễn 

Trường Luân, mỗi lần cử hành tại 

khuân viên Dòng Saint Patrick ở Orange 

County, bầu khí ở đây đã rất tưng bừng 

hân hoan. Có nguồn tin đáng tin cậy là 

cha muốn mua miếng đất đó để xây 

ngôi đền LTXC.  

  

Trong những lần sinh hoạt, nhiều người 

cũng rất lúng túng, không biết gọi 

phong trào, đoàn hay nhóm hay hội. 

Như người sáng lập đã cho biết, tổng số 

đoàn viên lên tới 565 người, con số khá 

lớn thật đáng quí và khích lệ.  

  

Theo quan sát của người viết thì chữ 

nhóm thể hiện được tính khiêm 

nhường, còn đoàn, phong trào hay hội 

thể hiện tính thuyết phục, đoàn TĐCTT 

thiên về đạo, tinh thần nhiều, có thể 

không cần sự hậu thuẫn của người đời 

cho lắm, nhưng cũng rất cần tính thuyết 

phục.  

  

5. Tông Đồ (cán bộ chuyên viên specialist) 

 

Ở xã hội chúng ta đang sống, rất trọng 

chuyên viên, ở bất cứ hãng xưởng, 

ngành nghề nào (tới đây em bắt đầu đánh 

máy tiếp) chuyên viên luôn được ưu đãi 

và tuyển chọn. Ai trong chúng ta cũng 

có kinh nghiệm là khi đi xin việc luôn bị 

hỏi về chuyên môn và kinh nghiệm. Họ 

nhân hay không nhận, đều duyệt theo 

tiêu chuẩn đó.  

 

Là một cán bộ của TĐCTT, thiết nghĩ 

chúng ta không chỉ sống và loan truyền 

LTXC, nhưng cũng nên trang bị một số 

kiến thức căn bản về sứ diệp LTXC. Xin 

đề nghị một đời người nên đọc một lần 

tập Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina 

Kowalska. Vì đây chính là những gì 

thiết yếu, nồng cốt Chúa Giêsu muốn 

thông truyền lại qua thánh nữ. Nếu 

chúng ta không có thời giờ hoặc không 

đủ (can đảm) đọc hết cuốn Nhật Ký 

(dầy 968 trang, người viết xin cung cấp) 

này, thì cũng nên đọc những tài liệu về 

sứ điệp do người sáng lập đã cô đọng 

rất gẫy gọn dễ hiểu, nhất là cuốn Thủ 

Bản TĐCTT.  

 

Có một lần khi trò chuyện với một 

TĐCTT, khi được hỏi bàn tay trái Chúa 

Giêsu chỉ vào tim mình có nghĩa là gì, 

TĐCTT đó không trả lời được; hay tay 

phải Chúa đang giơ cao giải thích làm 

sao, người đó bảo ý Chúa muốn nói là 

đi về trời với Chúa. Câu trả lời thật là 

ngô nghê. Còn những tác động của bức 

chân dung đó, như 2 tia sáng đó, xanh 
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lam, 2 bàn chân Chúa đang ở thế bước 

tới, 5 dấu thánh, áo Chúa mầu trắng v.v. 

Những hình ảnh chúng ta thấy thường 

xuyên, rất căn bản, chưa nói tới những 

(rừng) chữ trong sách rất khó nhớ và 

tiếp thu. 

 

6. Kết Nạp Đoàn Viên  

 

Nhìn về quá khứ, đã có một sự thay đổi 

lớn trong việc kết nạp đoàn viên, từ sau 

hai khóa tĩnh tâm đến còn một khóa, 

những đoàn viên rất đạo đức, quảng 

đại, sống LTXC hằng ngày, qua hành 

động cụ thể, từ gia đình, hàng xóm đến 

cộng đoàn. 

 

Qua kinh nghiệm từ những lần kết nạp 

đoàn viên, có nhiều người có khả năng 

về nhiều phương diện đạo đức cũng 

như đời muốn gia nhập. Nhưng vì một 

lý do chính đáng nào đó, như dạy giáo 

lý, sinh hoạt giáo xứ mình không thể 

vắng mặt, trùng với giờ kết nạp đoàn 

viên nên không thể tuyên thệ để gia 

nhập. 

 

Đoàn nên cải tổ hơn nữa. Hãy cho 

những đoàn viên cũ được giới thiệu 

những người mới ước ao muốn gia 

nhập được tuyên thệ. Vì một lý do chính 

đáng nào đó họ không tham dự đủ khóa 

tĩnh tâm. Đành rằng chẳng hai tắm hai 

lần ở cùng một giòng sông, nếu để mất 

đi cơ hội, thì cũng gần như mất họ trong 

đoàn này. 

 

7. Hậu duệ cần thiết 

 

Trải qua một thập niên, từ những bước 

đầu tiên chập chững 8 người đến bây 

giờ 565 người, là cả một con đường dài. 

Chúng ta tin luôn có Chúa đồng hành 

và dìu dắt. Mọi cố gắng, âu lo, điều 

hành LTXC luôn ở bên. Mười năm tới ai 

còn ai mất. Ai còn hoạt động, ai đã về 

hưu. Ai tha thiết, ai lãng quên... Tất cả 

đều là chuyện có thể xem, sờ, ngửi thấy 

được qua giác quan. 

 

Một hậu duệ cần thiết được phác họa 

thiết tưởng không phải là chuyện quá 

viễn vông. Hãy hun đúc, khuyến khích, 

hướng dẫn những thế hệ kế tiếp, hay 

con cháu chúng ta là những bàn tay nối 

dài. Họ sẽ là những người tiếp tục công 

việc của chúng ta đang làm, những cộng 

sự viên đắc lực, khi thế hệ chúng ta qua 

đi. Chúng ta như những viên đá lót 

đường, những bàn đạp để những người 

đi đi tới được mạnh hơn. 

 

8. Ngôi Đền LTXC  

 

Một ngôi đền LTXC được mọc lên tại 

miền Orange nam California là niềm 

ước mơ của hầu hết tín hữu tại dây, chứ 

không riêng gì của đoàn TĐCTT. Thế 

nhưng làm sao để có thể và thời điểm 

lúc nào mới xây, đó là một câu hỏi thật 
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hóc búa và khó trả lời. Những ai đã 

từng trăn trở về dự án đó đều phải chân 

nhận rằng khó có thể thực hiện trong 

lúc còn sinh thời. 

 

Trong một xã hội cực kỳ cạnh tranh cả 

đạo cũng như đời, có rất nhiều dự án 

đang được xây dựng, kêu gọi giáo dân, 

mạnh thường quân đóng góp ủng hộ. 

Nay thêm một dự án nữa có thể làm cho 

bàng dân thiên hạ ngao ngán. Đã có rất 

nhiều tu sĩ nam nữ từ Việt Nam qua 

Hoa Kỳ xin tiền để về Việt Nam xây 

thêm chủng viện, sửa sang lại nhà thờ, 

trường học v.v. Cũng đã có rất nhiều 

đoàn từ thiện quyên góp tiền về Việt 

Nam giúp đỡ xây trường học, đào 

giếng, giúp người già neo đơn, giúp các 

em mồ côi, khuyết tật, người cùi v.v. 

Những việc này rất tốt, nên tham gia. 

 

Nhưng một ngôi đền LTXC được mọc 

lên ở đây có một câu hỏi then chốt được 

đặt ra đó là để làm gì? Dạ thưa: Trước 

hết, là để vinh danh Lòng Thương Xót 

Chúa. Tại sao chúng ta cần phải làm 

vinh danh LTXC. Dạ thưa: Thiên Chúa 

của chúng ta đáng được như vậy. 

 

Khi mục đích đã được đặt ra nhắm tới, 

chúng ta sẽ hăng say hơn, quyết liệt 

hơn, không sợ dư luận lời ong tiếng ve, 

hay những lời dèm pha, miễn sao làm 

việc có hệ thống, có kế hoạch, mọi sự 

đều minh bạch rõ ràng, mọi tài liệu 

ngân khoản đóng góp ủng hộ, tên tuổi, 

đều được lưu trữ vao văn khố hay 

computer, không bao giờ được hủy bỏ, 

dể có ai hay chính quyền điều tra kiểm 

soát, chúng ta đưa ra mà không hề sợ 

sệt hay lo lắng. 

 

Hãy có những ban như ban ngoại phu, 

ban nội kiểm, sổ sách account, ngày giờ 

năm tháng, update cập nhật hóa mọi sự, 

mọi việc. Nhờ một luật sư cố vấn để mọi 

việc, mọi sự hợp pháp theo luật lệ hiện 

hành. Làm như thế sẽ có rất nhiều quí 

nhân, manh thường quân muốn giúp 

đỡ, ủng hộ, đóng góp. Họ sẽ sẵn sàng và 

thỏa chí, vì họ biết sự đóng góp của họ 

đi về đâu. 

 

Xin mời cha tổng linh hướng Phạm 

Ngọc Tuấn làm cố vấn. Cha đã xây 

nhiều cơ sở, nhà thờ hoành tráng ở Hoa 

Kỳ và Việt Nam. Cha có rất nhiều kinh 

nghiệm về vấn đề này. 

 

Trên đây là những phác họa sơ sài và rất 

thiếu sót, còn nhờ cao kiến của rất nhiều 

người. Còn nhiều vấn đề phức tạp, to 

lớn, như lấp biển vá trời, ở ngoài khả 

năng của người viết, và sự hiểu biêt thì 

nằm ngoài tầm phỉ sóng của mình. 

 

9. Quên phía sau, lao mình về phía trước 

 

Như một người mẹ, sau khi sinh con, 

mong muốn con mình lớn lên, khôn 

ngoan, phát triển về đủ mọi mắt thế 

nào, thì là một thành viên cũng mong 

muốn đoàn thể mình lớn lên và phát 

triển như vậy: Càng đông người, càng 

nhiều ý kiến khác nhau, đoàn càng thêm 

phong phú. Chúng ta có thể bất đồng 
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chính kiến, nhưng không bất hòa tình 

nghĩa. Chính kiến đối với người này thì 

hay, nhưng với người khác lại thường 

thôi, với bên này thí đúng, nhưng với 

bên kia lại sai, thời điểm này tuyệt, thời 

điểm kia dở. Tình nghĩa mới là những gì 

vĩnh cửu. 

 

Ước mong sao mỗi đoàn viên của TĐCT 

là một khí cụ sắc bén cho TXC, chẳng 

phải để làm những việc phi thường. Vì 

những việc to lớn ở thời đại chúng ta 

chẳng có dịp để làm. Mà làm những 

việc tầm thường, bằng một tình yêu phi 

thường, chẳng phải đi khắp năm châu 

bốn bể để loan truyền LTXC, mà là sống 

và loan truyền LTXC ngay trong lòng 

mình, nơi gia đình, hàng xóm, công 

đoàn mình, như ý nguyện của Đức 

Thánh Cha Benedicto XVI hằng mong 

muốn: 

 

Điều tôi ước nguyện anh chị em dấn 

thân thực hiện là hiểu biết và đón nhận 

LTXC trước tiên nơi gia đình, rồi đến 

mỗi một hàng xóm của anh chị em. 

Phần tôi, tôi quên đi phía sau để lao 

mình về phía trước. Xin được bắt chước 

như Thánh Phaolô, dù chẳng biết phía 

trước ra sao, chỉ biết tín thác vào LTXC.  
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Một chút tâm tình,  

Chia sẻ… Hồi tưởng... 
 

Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV – 2012 GP Orange CA 

 

 
 

ào một ngày mùa Hè...2012, 

trong khi xem tờ báo Hiệp 

Thông ( Bản tin hàng tuần của 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Giáo 

Phận Orange ), em tình cờ thấy có một 

thông cáo mời gọi mọi người ghi danh 

tham dự khóa Tĩnh Tâm 3 ngày ở  đồi 

Marywood Retreat Center của " NHÓM 

TÔNG ĐỒ CHÚA T NH THƯƠNG" 

(Nhóm TĐCTT ) do Anh Chị Cao - Tấn - 

Tĩnh và Cao - Bùi - Thúy - Nga đứng ra 

tổ chức... 

        

" NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA T NH 

THƯƠNG "??? Một danh xưng rất là...lạ 

lẫm ( so với những Hội Đoàn mà em đã 

từng nghe qua, ví dụ như" Phong Trào 

Canh Tân Đặc Sủng, Phong trào 

Cursillo, Hội Legio Marie v.v...và v.v....) 

nhưng sao " danh xưng của Nhóm "lại 

có sức lôi cuốn, hấp dẫn em cách lạ lùng 

? và cũng đã gợi lên trong tâm trí em 

những câu hỏi hết sức tò mò: Nhóm này 

thành lập được bao lâu rồi ? Do ai thành 

lập? Sao lại lấy tên là: " NHÓM TÔNG 

ĐỒ CHÚA T NH THƯƠNG " ? "TÊN" 

của Nhóm hàm chứa ý nghĩa là gì ? 

Nhóm sinh hoạt như thế nào ? Có đi 

đúng theo đường lối của Giáo Hội Công 

Giáo hay không ? Đã vậy Ban Tổ Chức 

lại còn cho FREE mọi thứ khi tham dự 

khóa nữa chứ ! HẤP DẪN thật đấy ! 

...Thế là cuối cùng thì em cũng đã 

"nhanh chóng " gọi phone cho Ban Tổ 

Chức để xin ghi danh tham dự khóa 

Tĩnh Tâm này chỉ vì...vừa...tò mò lại 

vừa..." ham được Free mọi thứ " nữa 

(không hiểu là " ham ăn"mónThiêng 

Liêng" hay là "món Vật Chất " nhỉ ? Hay 

là "cả hai"??? Hì! Hì! Xin vui lòng hỏi… 

Chúa nhé !!! 

Sau 3 ngày Tĩnh Tâm...Em có được cảm 

nhận như thế nào nhỉ ? Ôi! Đúng là một 

khóa Tĩnh Tâm thật là Tuyệt Vời! Chưa 

bao giờ em được tham dự Một Khóa 

V 
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Tĩnh Tâm thật hào hứng, vui vẻ, thân 

thiện, thoải mái và tràn đầy ơn Chúa 

như vậy. Đó là cảm nhận của riêng em 

sau khi khóa kết thúc .Vì sao em lại có 

cảm nhận như vậy ? Thưa, là vì, ngoài 

những "Món Qùa Thiêng Liêng" mà 

Chúa đã ban cho tất cả mọi người (trong 

đó có em) khi cùng được tham dự 

Thánh Lễ, khi được nghe những bài chia 

sẻ rất hay, rất ý nghĩa của Qúy Cha Linh 

Hướng, của Anh Cao Tấn Tĩnh (Trưởng 

Nhóm TĐCTT), cũng như học hỏi được 

những kinh nghiệm quý giá trong cuộc 

sống Đạo - Đời qua lời chia sẻ rất chân 

tình của quý Anh, quý Chị khi cùng 

nhau hôi thảo trong từng tiểu nhóm, khi 

chia sẻ trong đúc kết khóa.v.v... Thêm 

nữa, chính tấm lòng tràn đầy Yêu 

thương và tinh thần phục vụ không 

ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi của Đôi 

vợ chồng Anh Chị Cao Tấn Tĩnh và Cao 

Bùi Thúy Nga ( nói riêng ) và của tất cả 

quý Anh, quý Chị (đã từng tham dự 

Tĩnh tâm ở những khóa trước- nói 

chung), cũng đã giúp em "ngộ" ra hơn 

nữa Ý nghĩa và giá trị cao quý của sự 

quảng đại trong " Yêu thương - Hy Sinh 

và Phục vụ ". 

        

Vâng! Chính là nhờ tất cả những "Anh 

Chị cũ" đã hết lòng yêu mến, đã chuẩn 

bị thật chu đáo mọi thứ...từ tinh thần 

đến vật chất, đã quan tâm, chăm sóc tận 

tình những " Tân khóa sinh ", nên đã 

giúp cho những người mới tham dự 

khóa lần đầu luôn cảm thấy hết sức 

thoải mái, vui vẻ, ấm lòng và gần gũi 

nhau vô cùng. Chỉ sau 3 ngày tĩnh tâm 

thôi, Vâng! chỉ sau 3 ngày thôi thì mọi 

ngỡ ngàng, dè dặt, lạ lẫm, băn khoăn, 

ngại ngùng.v.v...đã hoàn toàn biến mất 

và thay vào đó là những "hoa trái ngọt 

ngào", “những niềm vui khó tả”…mà ai 

ai cũng đều gặt hái được (như em đã 

nêu ở trên)...thì thử hỏi, nếu không 

dùng ngôn từ "Tuyệt vời" để diễn tả thì 

biết dùng từ nào cho hay hơn và chính 

xác hơn? Sau khi tuyên hứa.... 

                  

Trước khi Khóa Tĩnh tâm kết thúc, em 

và một số quý Anh, quý Chị khác đã tự 

nguyện ghi danh tham dự nghi thức 

Tuyên Hứa để được trở nên thành viên 

chính thức của Nhóm TĐCTT. Thời gian 

lặng lẽ trôi qua...thắm thoát em cũng đã 

được đồng hành với Nhóm TĐCTT 6 

năm rồi! (2012-2018). Trong suốt 6 năm 

trời sinh hoạt chung với Nhóm, em luôn 

cảm thấy rằng: "Anh Chị Trưởng Cao 

Tấn Tĩnh và Cao Bùi Thúy Nga là 

những người“ Tài, Đức vẹn toàn “Anh 

và Chị giỏi về nhiều mặt, khéo léo trong 

tổ chức và đặc biệt là rất “ĐẸP " (Em sẽ 

giải thích về chữ “ĐẸP” sau nhé! Hì! Hì! 

Hì!)  Anh thì rất am hiểu về kinh 

thánh, đã giúp cho rất nhiều người 

trong và ngoài Nhóm hiểu biết đúng và 

sâu sắc hơn về LỜI của CHÚA.  

 

Anh chị cũng rất khéo léo trong vấn đề 

tổ chức và điều hành mọi sinh hoạt của 

Nhóm mọi lúc mọi nơi (tổ chức Tĩnh 

tâm hàng năm cho nội bộ cũng như cho 

người mới ở nhiều tiểu bang trên đất 

nước Hoa Kỳ. Tổ chức cho Nhóm đi 

Hành hương vào những dịp có những 

biến cố đặc biệt và quan trọng 

như: Hành hương Ngày Thánh 

Mẫu (Missouri) hàng năm, Hành 

Hương “Tia Sáng Từ  Ba Lan” nhân 
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dịp ĐTC Gioan Phaolô II, vị sáng lập 

Nhóm TĐCTT, được Giáo Hội tôn 

phong hiển thánh vào Chúa Nhật 

27/4/2014, Hành hương Kỷ niệm biến 

cố 100 Năm Đức Mẹ hiện ra ở 

FATIMA- hành hương về Việt Nam 

" Hành Trình Niềm Vui Thương Xót 1-  

 

Anh Chị luôn tìm mọi cơ hôi để phát 

triển Nhóm không ngừng về mọi mặt: 

nâng cao số lựơng thành viên và thành 

lập Nhóm ở khắp nơi. Nhiệt tình giúp 

mọi người (cách riêng trong nội bộ 

Nhóm) thăng tiến hơn nữa trong Đời 

sống Thiêng Liêng, giúp mọi người 

nâng cao tinh thần sống Yêu thương lẫn 

nhau và hăng say Phục vụ tha nhân.  

 

Nói chung là Anh Chị Trưởng chính là 

những TĐCTT thật sự gương mẫu, 

không ngừng thanh luyện bản thân để 

sống cho trọn vẹn lời dạy của Chúa là 

"mến Chúa, yêu Người" và chia sẻ 

“cách sống đẹp” đó cho tất cả mọi 

người. Anh Chị luôn “đi” trong sự soi 

sáng của Chúa Thánh Thần (Gío muốn 

thổi đâu thì thổi), dưới sự hướng dẫn 

của Giáo Hội Công Giáo, luôn luôn tin 

tưởng và phó thác mọi sự trong bàn tay 

quan phòng của Thiên Chúa Từ Nhân: “ 

JESUS, I Trust in You”.  

 

Từ ngữ "ĐẸP" mà em chia sẻ ở trên 

không chỉ đơn thuần nói về vẻ đẹp bên 

ngoài của Anh Chị Trưởng Nhóm của 

chúng ta đâu, mà điều chính nhất mà 

em muốn đề cập đến, chính là vẻ đẹp, 

rất đẹp của Tâm linh, củaTrái tim, của 

tinh thần  luôn sống " tốt Đạo, đẹp Đời" 

của hai Anh Chị.  Anh chị đã dành hết 

thời gian, công sức, khả năng tinh thần 

cũng như thể chất...kết hợp với những 

hy sinh tận tụy, những chia sẻ đạo -đời 

phong phú, tinh thần hăng say phục vụ 

mọi người quên cả bản thân mình… chỉ 

với ước mong duy nhất là làm sao cho 

tất cả mọi người đều trở nên Những 

TĐCTT thật sự: luôn biết sống trọn vẹn 

tâm tình: "mến Chúa và yêu Người" mọi 

lúc, mọi nơi.  

 

Chính gương sống tốt lành, chân thật và 

khiêm tốn của Anh Chị đã giúp cho mọi 

người trong Nhóm càng ngày càng gắn 

bó và yêu thương nhau hơn. Em có thể 

liệt kê rất nhiều những việc làm cụ thể 

mà Anh Chị Trưởng đã thực hiện để 

chứng minh. Nhưng em lại nghĩ: mỗi 

người chúng ta chỉ cần nhớ lại tất cả 

những gì mà Anh Chị Trưởng 

Tĩnh+Nga đã thực hiện trong quá khứ, 

những gì Anh Chị đang tiến hành trong 

hiện tại và cả những gì dự tính ở tương 

lai... thì cũng đủ để đồng ý rằng: em đã 

nói đúng sự thật! Phải thế không quý 

Anh, quý Chị? 

         

Anh Chị Tĩnh+ Nga cùng tất cả quý 

Anh, Chị rất quý mến, Nhóm TĐCTT 

được Anh Chị Cao Tấn Tĩnh và Cao Bùi 

Thúy Nga thành lập nay cũng đã được 

10 tuổi rồi! (2008-2018). Tạ ơn Chúa vô 

cùng vì Ngài luôn đồng hành, yêu 

thương, nâng đỡ, giữ gìn và chúc phúc 

cho Nhóm nên Nhóm liên tục phát triển 

về mọi phương diện (đặc biệt là về Đời 

sống Thiêng Liêng) và được trưởng 

thành như hôm nay. Riêng vợ chồng em 

(Hóa+Dung) đều đã là những thành 

viên của Nhóm TĐCTT (Hóa tuyên hứa 
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năm 2012 và Dung tuyên hứa năm 

2013).  

 

Khi nhìn lại chặng đường 6 năm gia 

nhập Nhóm đến nay, em cảm nhận 

Chúa đã thương yêu mỗi người chúng 

em cũng như gia đình em vô cùng. 

Chúa đã dùng chính Nhóm TĐCTT (bao 

gồm Anh Chị Trưởng Tĩnh+Nga và tất 

cả quý Anh, quý Chị) để ban cho gia 

đình chúng em quá nhiều Hồng ân: 

Chúa đã dùng chính quý Anh, quý Chị 

để giúp chúng em được thăng tiến hơn 

nữa trong đời sống Thiêng Liêng, giúp 

chúng em hiểu đúng và sống đúng với 

đường lối của Giáo Hội Công Giáo, và 

cũng giúp chúng em ngày càng hạnh 

phúc hơn trong đời sống gia đình. Thật 

đúng là “Món Qùa quá lớn, quá Tuyệt 

vời” mà Chúa đã ban cho gia đình 

chúng em. 

          

Trong thinh lặng và nguyện cầu, em chỉ 

còn biết dâng lên Thiên Chúa Từ Nhân, 

Đầng-Giàu-Lòng-Thương-Xót, tất cả 

tấm lòng Yêu mến, Chúc tụng, Tôn 

vinh, Ngợi khen và Cảm tạ Ngài liên lỉ 

về muôn ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên 

gia đình em. 

          

Chúng con (Hóa và Dung) xin chân 

thành cảm ơn tất cả quý cha linh hướng 

của các Nhóm TĐCTT ở khắp nơi, cách 

riêng quý Cha linh hướng thuộc Giáo 

Phận Orange là: Cha Nguyễn Tuấn 

Long, Cha Phạm Ngọc Tuấn và Đức 

Ông Nguyễn Đức Minh đã luôn sát 

cánh với Nhóm TĐCTT chúng con, đã 

luôn yêu thương, hướng dẫn, nâng đỡ 

và cầu nguyện cho tất cả chúng con và 

gia đình của mỗi chúng con nữa. 

         

Em cũng rất cảm ơn tất cả quý Anh, quý 

Chị trong Nhóm TĐCTT, cách riêng 

Anh Chị Tĩnh + Nga, đã luôn yêu 

thương, nâng đỡ, đồng hành và cầu 

nguyện cho mỗi người chúng em cũng 

như cho gia đình em trong suốt những 

năm tháng qua…Xin Chúa trả công bội 

hậu cho tất cả quý Cha và quý Anh, quý 

Chị. 

     

Nguyện xin CHÚA thương ban cho 

Nhóm TĐCTT ngày càng lớn mạnh, 

phát triển không ngừng về mọi phương 

diện để luôn sống “ tốt Đạo, đẹp 

Đời”mọi lúc và mọi nơi đúng theo 

Thánh Ý Chúa. 

     

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ở 

cùng mọi thành viên của Nhóm TĐCTT 

để mỗi người chúng ta ngày càng cố 

gắng và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa 

hơn trong vai trò là Môn đệ của Chúa-

Tình-Thương. 

     

Và sau cùng, con xin được mượn “lời 

hay, ý đẹp” này của Anh Trưởng (mà 

con rất thích) để kính chúc tất cả quý 

Cha Linh hướng, quý Anh, quý Chị 

luôn được: “ Hồn an, Xác mạnh, Đời 

vui, Sống Thánh và chết lành. Amen!” 

Kính xin quý Cha, quý Anh và quý Chị 

thêm lời cầu nguyện cho gia đình con 

với. Thành tâm tri ân, đa tạ và kính 

chào.  
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Cảm Nghiệm  

Sống Lòng Thương Xót Chúa 
 

Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV – 2012 TGP Los Angeles, CA 

 

 
 
 

 Anh ơi, em coi tờ Nối Kết có tĩnh 

tâm "Hôn Nhân Gia Đình Sống Lòng 

Thương Xót Chúa", mình đi chung 

với nhau anh nhé! Nàng Hồng nhẹ 

nhàng hỏi, và tôi đã trả lời ngay: 

 Gì chứ chuyện đi tĩnh tâm với em là 

anh đi ngay.  Mà tĩnh tâm cuối tuần 

nào đó em? 

 Cuối tuần .... tháng 6 (2012) đó anh 

tại Tòa GM Orange đấy. 

 OK, Đi ngay.  Đi nghỉ hè với em và 

được "vacation" với Chúa là anh đi 

ngay.  Thật là tuyệt vời!  Tạ ơn Chúa! 

Thế là cuối tuần đó, vợ chồng chúng em 

khăn gói lên Tòa Giám Mục 

Orange để tham dự khóa tĩnh tâm 3 

ngày về lòng thương xót Chúa.  Đây là 

lần đầu tiên Phát mới thực sự được mở 

mắt học hỏi và hiểu hơn về lòng thương 

xót Chúa.  Được nghe các Cha giảng 

thuyết và được anh Cao Tấn Tĩnh chia 

sẻ về Lòng Thương Xót Chúa làm Phát 

cảm thấy mình thật có phúc vì được 

Chúa yêu thương quá chừng.  Biết 

bao ơn lành Chúa đã ban cho mình mà 

mình không để ý đến mà tạ ơn Chúa (cứ 

cho như là chuyện đương nhiên phải 

có).  Nay nhờ đến với khóa LTXC mà 

mình nhận ra và luôn nhớ nói lên lời 

"TẠ ƠN CHÚA".  Sau khi đi khóa LTXC 

về khoảng 1 tháng sau mình dự thêm 1 

khoá thứ 2 nữa mới được tuyên thệ để 

gia nhập nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương (TDCTT khóa 4).  Từ khi gia 

nhập nhóm đến giờ đã 6 năm, mình 

tham gia hầu hết những sinh hoạt 

quanh năm của nhóm.  Kiểm điểm lại 

chính bản thân, mình nhận thấy 

LTXC đã biến đổi con người mình rất 

nhiều về nội tâm như là: 

 Mộ mến LTXC là siêng năng đi cử 

hành hiệp dângThánh Lễ hằng 
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ngày.  Có ngày mình tham dự luôn 2 

hoặc 3 Thánh Lễ để bù cho những 

người không mộ mến Thánh Lễ. 

 Thường hay hát những bài về LTXC 

trong ngày. 

 Thường xuyên lần chuỗi LTXC lúc 3 

giờ chiều với nhóm hoặc riêng hoặc 

thông công khi bận công việc, nhất là 

trong mùa khai thuế. 

 Đi tĩnh tâm nhiều hơn mỗi khi có 

thể. 

 Xin lễ quanh năm cho các linh hồn, 

cho người sống cũng như kẻ đã 

qua đời. 

 Sửa đổi tính nóng, không la mắng 

giận hờn ai được hơn 2 năm nay. 

 Cho đi nhiều hơn trước, sẵn 

lòng đóng góp làm việc từ thiện 

bác ái giúp người nghèo, neo đơn, cô 

thế mỗi khi có thể. 

 Loan truyền và phổ biến LTXC mỗi 

khi có dịp. 

 Sống LTXC chuyên nghiệp hơn mỗi 

ngày là nhận ra thánh ý Chúa mỗi 

khi có việc trái ý mình. 

 Và bất cứ lúc nào, cho dù là việc tốt 

hay xấu, thành công hay thất bại, vui 

hay buồn, khỏe mạnh hay đau yếu... 

mình cũng vẫn cất lời "Tạ Ơn Lòng 

Thương Xót Chúa" ! 

Ngợi ca ... lòng thương xót ... Chúa đã 

ban tặng con. 

Hỡi trái tim từ nhân ... CON  TÍN  

THÁC  NƠI  NGÀI... 
 

Nhạc phẩm này, tác giả Linh Mục 

Huyền Linh, do giọng ca truyền cảm 

của L.M. Nguyễn Sang đang đưa tôi vào 

giấc mộng đẹp của LÒNG THƯƠNG 

XÓT CHÚA ..... AMEN ! 
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Hãy Vui Sống  

Với Lòng Thương Xót Chúa 
 

Trần Mỹ Dung, TĐCTT IV 2012 GP Orange CA 

 

 
 

 

 

Kính thưa 3 cha linh hướng, các bác, và 

các anh chị.  

 

Những ngày những tháng những năm 

đã trôi qua... Nhân dịp kỷ niệm 10 năm 

thành lập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương, em xin viết một vài cảm 

nghiệm, tâm tình của em.  

 

Em cũng không nghĩ là thời gian trôi 

qua nhanh như vậy. Mới ngày nào vào 

Nhóm nghe Anh Tĩnh nói là đã có 

chương trình Tĩnh Tâm hằng năm cho 

tới năm 2020; và nay đã gần tới... 

 

Nhìn lại cuộc sống mỗi người là một ân 

huệ đặc biệt “Chúa”. Chính Thiên Chúa 

đã thiết tha tạo dựng  và Ngài muốn ta 

quý trọng cuộc sống. Nếu cuộc sống là 

ân huệ thì khám phá Thiên Chúa trong 

cuộc sống là một hạnh phúc lớn lao bất 

diệt.  

 

Em cảm nhận thực sự, vì thấy rõ Lòng 

Thương Xót Chúa đang tỏ ra. Chúa ban 

cho hàng năm có tĩnh tâm, hàng tháng 

có giờ chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa, 

giờ họp mặt cầu nguyện. Giờ Khấn 

Lòng Thương Xót Chúa 03:00 chiều. 

..Còn nữa chương trình bác ái giúp 

homeless, truyền giáo về Việt Nam. 

Những anh chị rất chân tình, mở rộng 

bàn tay, tấm lòng để giúp đỡ.  

 

Lời của Chúa lại vang vọng lên *Tình 

yêu Thiên Chúa thúc bách tôi.* Sống 
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với lý tưởng nhiệt tâm Phục vụ, sống 

Yêu thương Tha thứ. Tạ ơn Lòng 

Thương Xót Chúa.  

 

Cho em xin trích một đoạn một bài hát 

thánh ca *Ơn thánh chúa dạt dào... dìu 

con lên tới đỉnh cao.* Lòng Thương Xót 

Chúa đã khích lệ em.  

Hãy Vui Sống  

 

Xin cho con niềm phó thác và lòng trông 

cậy  

 

GIESU ƠI, CON TÍN THÁC NƠI 

CHÚA 
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Tại Sao chúng em được gia nhập  

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương ? 
  

Lưu Chủ & Ngọc Thúy,  TĐCTT VI – 2013 TGP Galveston-Houston TX  

 

 
 

 

rước đó ít năm, chừng 3 năm, 

chúng em (Lưu Chủ và Ngọc 

Thúy) đã biết sơ sơ về thông điệp 

và lòng thương xót của Chúa  qua một 

cuốn sách  bằng tiếng VN do 1 người 

Việt Nam dịch theo quyển “Divine 

Mercy” nhật ký của chị Faustina 

Kowalska,  chúng em đã say sưa đọc và  

thực hành tuần cửu nhật hàng năm sau 

chủ nhật thứ 2 phục sinh. Chúng em 

cũng đã copy chừng mấy chục bản thêm 

để phổ biến cho những người quen 

thân… vì chúng em hiểu rằng đây là 

thông điệp khẩn cấp của Chúa ban cho 

chúng ta trong thời kỳ này,nhất là khi 

biết rằng  Chúa đã  hứa: “bất cứ ai đọc 

chuỗi này sẽ được sự thương xót dồi 

dào vào giờ chết” (687) và ta sẽ  đứng 

giữa cha ta và kẻ lâm chung không phải 

với tư cách quan tòa ,nhưng với tư cách 

là vị cứu tinh đầy lòng thương xót” 

(1541)…  

 

Trong  thời kỳ này chúng em được hay 

tin anh Cao Tấn Tĩnh đã phổ biến một 

chương trình tĩnh tâm 3 ngày Về thông 

điệp Lòng Thương Xót Chúa  tại nhà 

thờ chính tòa Địa phận Houston-

Galveston, mọi sự đều Free từ ngày 15-

17/3/2013, trên tờ thông tin của cộng 

đồng Công Giáo VN,  thật là dịp may 

hiếm có vì chưa bao giớ chúng em được 

nghe về thông điệp này chi tiết, lại nữa 

anh Cao Tấn Tĩnh và  gia đình chúng 

em  anh  còn là một ân nhân và chúng 

em quen biết anh  ngay từ kỳ 1964 -  thật 

là tuyệt vời, chúng em đã thu xếp và 

tham dự đầy đủ 3 ngày từ đầu tới hết!  

T 
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Và đây cũng là  cuộc tĩnh tâm cho gần 

100 người tham dự, và đã có 24 tông đồ 

chúa tình thương tuyên thệ ngay sau 

buổi tĩnh tâm, chúng em may mắn là 

thành viên trong  24 tông đồ Chúa tình 

thương  này  và đây cũng là Nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương đầu tiên thuộc 

tổng giáo phận Houston-Galveston 

 được  thành lập, dưới sự hỗ trợ hết 

mình của cha Gioan Vianey Nguyễn 

Ngọc Thụ, chủ tịch cộng đồng Công 

giáo Việt Nam  của giáo phận, nhờ đó 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương nhỏ 

bé đã được thành hình và tiếp tục phục 

vụ tĩnh tâm hàng năm, dưới sự lo lắng 

phục vụ hết mình của anh chị Cao Tấn 

Tĩnh, theo sự linh hướng khôn ngoan và 

thánh thiện của cha bề trên phụ tỉnh 

dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải 

ngoại Nguyễn Phi Long, và nhờ vào 

việc phục vụ của anh trưởng  Hòa Điềm 

từ thủa ban đầu cho tới ngày nay! Ôi 

hồng ân Thiên Chúa thật là bao la, 

muôn đời con sẽ ngợi ca danh ngài. 

  

Từ năm 2013 tới nay, năm nào cũng có 

những buổi tĩnh tâm chủ đề về thông 

điệp và Lòng Thương Xót Chúa, có năm 

gần 100 người tham dự và  cũng có 

thêm những tân Tông Đồ Chúa Tình 

Thương ghi danh  gia nhập nhóm. Sinh 

hoạt chung của toàn nhóm thì  khoảng 3 

tháng 1 lần tại  trụ sở dòng Chúa Cứu 

Thế VN tại Houston, và  1 số những 

sinh hoạt thêm như về ngày quan thày. 

Còn sinh hoạt cá nhân, gia đình chúng 

em thường có hàng ngày lúc 3 giờ PM.  

 

Chúng em thật may mắn vì được học 

hỏi rất nhiều trong những kỳ tĩnh tâm 

hay được  chia sẻ thông công  hiểu biết 

thêm với các tin tức, sinh hoạt của các 

nhóm từ khắp nơi do những email hàng 

ngày của anh sáng lập Cao Tấn Tĩnh, 

anh thật là rất tuyệt vời. Và chúng em 

cũng đang mong đợi ngày đaị hội đầu 

tiên tại California để có dịp  gặp gỡ  

nhau và học hỏi thêm về mission của 

TĐCTT của chúng ta vào tháng Sáu này. 
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Nói đến lòng thương xót 
 

Nguyễn Điềm, TĐCTT VI – 2013 TGP Galveston-Houston TX 

 

 

Kính chào quý anh chị trong tình 

thương yêu của Lòng Thương Xót Chúa. 

 

Trước hết xin được gởi tới quý anh chị 

lời chào thân thương nhất mà chúng ta 

đã là những phần tử trong đoàn thể này. 

Như anh Tĩnh đã cho biết ơn soi sáng để 

anh lập nên  nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương từ ngày 11 tháng 4 năm 2008 

cách đây 10 năm. 

 

Mãi tới Mùa Phục Sinh năm 2013 tháng 

3 ngày 15 tới 17, anh Tĩnh đã đem đến 

vùng Houston nắng ấm để phát động 

nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương. Kể 

từ đó, Houston bắt đầu có nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương sinh hoạt. 

 

Thấm thoát đã 10 năm với bao nhiêu hy 

sinh vất vả, anh Tĩnh đã không quản 

ngại mà chu du mọi miền trong xứ Cờ 

Hoa này để xây dựng, tìm kiếm những  

 

con người cùng chung một lý tưởng là 

xây dựng một nhóm để rao truyền, 

quảng bá Lòng Thương Xót của một 

Thiên Chúa rất nhân từ, hay thương xót, 

chậm bất bình và hết sức khoan dung. 

 

Quý anh chị Tông Đồ CTT thân mến, 

nói đến lòng thương xót rất nhiều khi 

chúng ta chỉ mơ hồ hiểu rằng lòng 

thương xót là của một ai đó đối với một 

người nào đó, nó rất mông lung, giống 

như khi còn bé chúng ta chỉ biết rằng 

cha mẹ thương yêu chúng ta, nhưng 

chúng ta chẳng hiểu gì cả, thương yêu là 

thế nào và chúng ta đã nhận được gì? 

Ca dao Việt Nam có câu: “Cha mẹ 

thương con như trời như bể, con nuôi 

cha mẹ con kể từng ngày” 

 

Hay “một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 

10 con không nuôi được một mẹ”. Cho 

đến một ngày chúng ta làm cha mẹ, 
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chúng ta cũng có những tình thương 

yêu dạt dào đối với con cái của chúng 

ta, bấy giờ chúng ta mới hiểu được thế 

nào là tình thương yêu trời bể cha mẹ 

dành cho con cái mình. 

 

Nói đến lòng thương xót của Thiên 

Chúa đối với chúng ta còn hơn thế nữa, 

như Chúa Giêsu đã nhắc đến nhiều lần 

trong Phúc Âm về “Người đàn bà tìm 

đồng tiền bị thất lạc” (Lc.15, 8-10), 

“Người cha nhân hậu” (Lc.15, 11-22), 

“Đi tìm con chiên lạc” (Mt.18, 12-14) hay 

“Gà mẹ ấp ủ con dưới cánh” (Mt.23, 37) 

… Vậy đáp tình phải trả bằng tình. 

Người con thứ trong câu truyện “Người 

Cha Nhân Hậu” đã đáp trả tình với 

người cha là trở về để xin được tha thứ.  

 

Chính sự tin tưởng được tha thứ khiến 

cậu quay tìm trở về. Mỗi khi chúng ta xa 

lạc tình Chúa, chúng ta cũng phải mạnh 

dạn như người con thứ trong câu truyện 

này và hãy tin chắc rằng Thiên Chúa 

quảng đại hơn chúng ta nghĩ về Chúa. 

Chính khi chúng ta trở về các thần 

thánh trên trời sẽ mừng rỡ, và Chúa sẽ 

hoan hỷ đón nhận chúng ta trở về. Hãy 

luôn phó thác và tin tưởng vào Thiên 

Chúa là Cha nhân hậu của mỗi người 

chúng ta. 

 

Trong tuần Cấm Phòng Mùa Chay cuối 

tháng hai năm 2018 vừa qua cho Đức 

Thánh Cha Phanxicô và giáo triều 

Roma, cha giảng phòng Josè Tolentino 

de Mendosa đã khai thác đề tài “Khoa 

học của sự khát”. Sự khát ở đây là khát 

cái gì? Cha nói:  

 

“Hãy tìm chính mình trong sự khát của 

Chúa Giêsu”.  

“Có rất nhiều đau khổ ẩn chứa mà chúng ta 

phải khám phá nguồn gốc của nó, các đau 

khổ bắt đầu từ màu nhiệm của sự cô độc của 

con người”. 

“Nước mắt là thứ có thể đưa chúng ta trở 

thành thánh sau khi chúng ta là con người”. 

“Thiên Chúa biết tất cả và đón nhận chúng 

như một lời cầu nguyện. Do đó, chúng ta 

tin cậy. Đừng che giấu những giọt nước 

mắt với Chúa”. 

“Khi chúng ta ngừng khát, lúc đó chúng ta 

bắt đầu chết”. 

 

Quý anh chị thân mến, “Hãy tìm chính 

mình trong sự khát của Chúa Giêsu” 

đây chính là ước vọng của nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương của chúng ta 

phải nhắm đi tới. Chúa Giêsu khát cái 

gì? Chúa khát các linh hồn. “Ta đến để 

nhóm lên ngọn lửa và mong ngọn lửa 

ấy cháy lên” (Lc.12, 49), “Không có tình 

yêu nào lớn hơn là chết cho người mình 

yêu” (Ga.15, 12-13). 

 

Chúng ta mong được mang tin vui về 

ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, 

là chúng ta mong muốn như Chúa 

Giêsu mong muốn là mọi linh hồn được 

cứu rỗi. Chỉ những ai tin tưỏng vào lòng 

thương xót của Chúa mà không thất 

vọng mới hy vọng được cứu rỗi. Vì “Khi 

chúng ta ngừng khát, lúc đó chúng ta 

bắt đầu chết”. 
 
 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

335 
 

 

Một-Gia-Đình-Lớn 
 

Mai Ngọc Dung, TĐCTT VII 2013 GP Orange CA 
 

 
 
 

 

Kính chào tất cả quý Anh Chị trong 

Nhóm TĐCTT thân mến, 

 

Em là Maria Mai Ngọc Dung, và người 

chồng rất yêu quý của em là anh Phêrô 

Nguyễn văn Hóa. Anh Hóa sau khi dự 

khóa Tĩnh Tâm của Nhóm TĐCTT (do 

Anh Chị Tĩnh và Nga tổ chức năm 

2012), khi về nhà, anh đã chia sẻ cho em 

nghe mọi điều tốt đẹp anh lãnh nhận 

được trong 3 ngày Tĩnh Tâm và khuyến 

khich em nêm tham dự khóa Tĩnh Tâm 

của Nhóm vào năm sau. 

 

Nghe theo lời đề nghị của anh Hóa nên 

em đã ghi danh tham dự khóa Tĩnh Tâm 

tại Đồi Marywood Retreat Center vào 

tháng 6/2013. Em cũng đã tuyên hứa để 

gia nhập chính thức vào Nhóm TĐCTT. 

 

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, 

nhờ Đức Mẹ và qua Mẹ, Lòng Thương 

Xót Chúa đã biến đổi cuộc đời em (qua 

biến cố người con trai của em bị bênh 

nan y). Em được lãnh nhận Bí Tích rửa 

tội để trở thành con cái Chúa ngày 

17/6/1990. 

 

Đối với em, khi đến với Chúa, em luôn 

cảm thấy có "Niềm Vui và Hy Vọng". 

Em có suy nghĩ rất đơn sơ: mỗi khi được 

tham dự Thánh Lễ, được nghe vị Linh 

mục công bố Tin Mừng của Chúa Giêsu 

Kitô thì em luôn cảm thấy hân hoan và 

hạnh phúc trong tâm hồn. 

 

Trong lúc đức tin của em còn yếu kém, 

vốn liếng kinh thánh ít ỏi, em rất vui khi 

luôn được bồi dưỡng về phần tâm linh 

qua sự hướng dẫn, chia sẻ của quý Cha 

và Anh Tĩnh. 
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Đối với em, Nhóm TĐCTT như là Một- 

Gia- Đình -Lớn. Thế nên chúng em 

thường gọi Anh Tĩnh là "Anh Cả". Mọi 

người trong Nhóm sống với nhau rất là 

chân tình, vui vẻ. Luôn nâng đỡ nhau, 

yêu thương nhau, thăm viếng nhau khi 

đau bệnh, cầu nguyện cho nhau khi gặp 

khó khăn, thử thách... 

 

Mỗi lần đến họp Nhóm, chúng em rất 

vui vì được gặp gỡ nhau. Thăm hỏi và 

kể cho nhau nghe những chuyện vui 

buồn, cùng nhau cười cười, nói nói rôm 

rả...vui như tết! Đặc biệt "Người Anh 

Cả" (Trưởng Nhóm) lúc nào cũng cười 

khi gặp lại mọi người. Lúc đầu em nghĩ 

sao Anh Cả lúc nào cũng cười? Chắc là 

để "khoe hàm răng đẹp" chứ gì? Nhưng 

sau này em mới hiểu là  "Anh Cả " của 

chúng em lúc nào cũng rất vui vẻ, đúng 

là một người luôn được đầy tràn Chúa 

Thánh Thần. "Thiên Chúa là Tình yêu" 

mà ! Thế nên em cũng được hưởng phúc 

của Người Anh Cả. (Nhìn lại những tấm 

hình chụp chung với Nhóm, lúc nào em 

cũng cười toe toét luôn.) 

 

Anh Cả có trí nhớ thật tốt ! Nhớ cả tên 

vả họ của từng Anh, từng Chị gia nhập 

Nhóm. Em còn nhớ, lần đầu tiên họp 

nhóm để chào mừng Tân TĐCTT, khi 

Anh Tĩnh giới thiệu với mọi người: " 

Đây là chị Mai Ngọc Dung, đây là chị 

Nguyễn Thủy Tammy...Lúc đó chị Cao 

Bùi Thúy Nga (vợ của Anh Cả ) từ xa đi 

tới, em nói: "Đố Anh Tĩnh biết "chị đó" 

tên gì?" rồi phá lên cười... Ở em, có 

nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đến với 

Nhóm TĐCTT. Khi mới gặp gỡ nhau, do 

vẫn còn mới mẻ, chưa hiểu nhau nhiều 

nên thỉnh thoảng cũng có những hiểu 

lầm nhau giữa người này với người 

kia... Nhưng khi đã được gặp gỡ nhau 

thường xuyên, có cơ hội hiểu nhau 

nhiều hơn... thì mâu thuẫn dần dần tan 

biến và mọi người trở nên thân thương 

và quý mến nhau hơn. 

 

Em được học hỏi ở Nhóm TĐCTT rất 

nhiều qua cách sống khiêm nhường, 

nhỏ bé, phục vụ và yêu thương của các 

anh chị. Nhất là ở nơi Anh Cả. Anh Cả 

lả một tấm gương sáng cho chúng em 

noi theo. Em cảm nhận Anh Cả là một 

người rất uyên bác về kinh thánh. Anh 

điều hành Nhóm TĐCTT rất xuất sắc. 

Mỗi khi đến với Nhóm, em được nghe 

Anh chia sẻ về Lòng Thương Xót Chúa, 

về Đức Mẹ rất là thấm thía. Nói tóm lại, 

em được tuyên hứa vào Nhóm TĐCTT 

là Một Món Qùa Tuyệt Vời mà Lòng 

Thương Xót Chúa đã ban cho em. Em 

cảm tạ Thiên Chúa vô vàn. Em cảm ơn 

Anh Chị Tĩnh Nga của em. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh 

Cao Tấn Tĩnh cùng chị Thúy Nga được 

đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần, 

được hồn an, xác mạnh, để qua anh 

(cùng sự đồng hành của chị), Nhóm 

TĐCTT càng ngày càng vững mạnh 

trong sự quan phòng của Thiên Chúa và 

sự dìu dắt của Đức Mẹ, mà sẽ có thêm 

nhiều linh hồn trở về với Chúa hơn nữa. 

"Giêsu ơi! Con tín thác vào Chúa". 

Amen.   
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Giêsu ơi, Con Tín Thác Nơi Ngài 

Nguyễn Thủy Tammie, T ĐCTT VII – 2013 GP Orange CA 

 

 

au khi dự tĩnh tâm 3 ngày năm 

2013, anh trưởng nhóm (anh Tĩnh) 

phát đơn để những ai muốn 

tuyên hứa để trở thành tông đồ 

Chúa Tình Thương thì điền vào đơn rồi 

nộp lại. Em hăng hái nhanh nhẹn điền 

rồi nộp lại không suy nghĩ đắn đo gì 

hết, không giống em tí nào. Vì mỗi lần 

có ai mời em tham gia một đoàn thể nào 

em đều suy nghĩ tính toán liệu mình có 

kiên trì bền chí tham gia đều đặn các 

công việc của hội không, hay chỉ nhất 

thời được một thời gian lại giãn ra. Đó 

cũng là lý do em ít tham gia vào hội 

đoàn nào.  

 

Nhưng khi trở về hai chữ “Tông Đồ” 

luôn ám ảnh em nghe sao to lớn quá, 

trách nhiệm quá và sẽ đòi hỏi nhiều em 

tự suy tự diễn. Là một người khô khan 

giữ đạo một cách minimum thì con đây 

sẽ làm gì cho Chúa hay con chỉ làm trò 

cười cho Chúa thôi. Có lẽ Chúa biết 

được nổi lo sợ của em.   

 

“Giêsu ơi con tín thác nơi Chúa” mà em 

vẫn thường thấy ở dưới bức ảnh Lòng 

Thương Xót hay đọc mỗi khi lần Chuỗi 

Lòng Thương Xót hôm nay lại đập vào 

mắt em, xoáy vào tim vào tâm khảm em 

như một lời mời gọi tha thiết của Chúa: 

“Con ơi con đừng lo lắng nữa hãy tín 

thác vào Ta hãy dâng hết nỗi lo lắng sợ 

sệt của con cho Ta”. Làm cho em bừng 

tỉnh đúng nếu là một tông đồ Chúa Tình 

Thương chưa biết sống yêu thương mà 

cả việc tín thác vào Chúa con cũng 

không sống được thì thật sự con là một 

tông đồ làm hổ ngươi Chúa. Từ đó em 

luôn suy niệm và cầu nguyện để biết 

sống tín thác vào Chúa. Có lần em lo 

lắng đến bất an rồi em tự hỏi nếu con tín 

thác vào Chúa sao con lại lo lắng thế 

này? Và Chúa đã trả lời em vì con chưa 

S 
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tín thác vào Ta đủ. Ôi Chúa đúng quá 

Chúa biết con quá vì con chưa tín thác 

vào Chúa đủ nên dù chỉ một chuyện 

nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm cho con lo 

lắng sợ sệt.  

 

Giờ đây em chỉ còn biết tạ ơn Chúa mỗi 

giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc trong 

đời sống hằng ngày của em. Chúa chọn 

em làm tông đồ của Chúa không phải 

để em làm gì cho Chúa nhưng là để 

Chúa yêu và làm mọi sự cho em.  

 

Khi nói hay chia sẽ với ai về tông đồ 

Chúa Tình Thương em vẫn hay nói ở 

những hội đoàn khác chắc phải làm việc 

gì đó cách này hay cách khác nhưng làm 

tông đồ Lòng Chúa Thương Xót không 

phải làm gì hết vì Chúa muốn ta dâng 

hết cho Chúa đưa hết cho Chúa để Chúa 

làm cho ta. Đúng như vậy vì khi sống 

tín thác vào Chúa em thật sự bình an, 

hạnh phúc em hiểu được lời kêu gọi của 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

“ĐỪNG SỢ” ý nghĩa như thế nào và Lời 

Chúa muốn ta sống khiêm nhường và 

trở nên như trẻ nhỏ như thế nào là chỉ 

để cho Chúa yêu thương, quan phòng 

chăm sóc và nuôi dưỡng hồn xác ta để 

ta thật sự được sống hạnh phúc sung 

mãn vĩnh cữu với Chúa đời này và đời 

sau. Amen.         
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Một vài mẩu chuyện ghi lại trên  

chuyến hành trình truyền giáo 2016 
 

Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII – 2013 TGP Seattle WA 

 

 

 

Duyên bất ngờ…..Ý Cha thể hiện!!! 

ôi về Hà Nội trước phái đoàn 2 

ngày. Định tới sớm để đến thăm 

giáo xứ Tân Đạo, nơi cha Quế 

vừa mới khánh thành nhà thờ và tượng 

đài Chúa Thương Xót. Nhưng khi về tới 

Hà Nội, tôi lại bận việc bất ngờ nên phải 

ở lại và gặp ngài nơi đây. Hôm sau ngài 

tiễn tôi lên xe bus vừa đón phái đoàn từ 

phi trường Nội Bài. Nhân dịp này ngài 

cũng muốn chào thăm phái đoàn. Nhờ 

vậy mà mọi người trên xe bus được lãnh 

nhận phép lành đầu tiên, khởi đầu cho 

chuyến hành trình dài xuyên Việt.  

Tưởng rằng duyên gặp gỡ với ngài thế 

là xong….Nào ngờ, sau khi xe lăn bánh 

khoảng 30 phút, ngài gọi cho biết là một 

vali hành lý của ngài bị anh phụ xế bỏ 

lộn trên xe bus! Không biết cách nào để 

gởi lại cho ngài vì xe càng lúc càng tiến 

xa hơn về phía bắc. Thế là đành phải 

hẹn gặp ngài ở một nơi nào đó trên 

đường xuôi nam.  

 

T 
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Trên đường vào Vinh phải đi qua Thanh 

Hóa, Ninh Bình, dự định đi suốt một 

ngày đường nên phái đoàn khởi hành 

rất sớm. Anh trưởng đoàn cũng chưa có 

định dừng chân ở đâu để ăn trưa? Thế 

là cha Quế lại ngỏ ý mời tới giáo xứ ngài 

dừng chân, ăn trưa vì cũng tiện đường. 

Đặc biệt là cha và cha Vĩnh mới chịu 

chức được một tuần cùng đồng tế 

Thánh Lễ cho phái đoàn trước khi ăn 

trưa.   Thế là được no nê cả phần hồn 

lẫn phần xác! Ngài rất nhiệt tình, hiếu 

khách, đãi phái đoàn một bữa thoải mái 

với rượu cao hổ cốt thứ thiệt! Phần còn 

lại, ngài tặng luôn phái đoàn nhờ anh 

Định bảo quản. Sau đó, mỗi bữa ăn tối 

anh Định lại phân phát cho mỗi người 

một chút “nếm náp” thưởng thức, cũng 

kéo dài được mấy ngày… 

 

Cha Quế cũng cho biết là ngài mới nhận 

bài sai đổi về giáo xứ mới là Phúc Địa. 

Ngài cũng nhiệt tâm mời phái đoàn 

trong chuyến hành trình kế tiếp, ghé 

thăm giáo xứ mới của ngài và dừng 

chân nghỉ đêm. Nghe đâu cha mới xây 

xong Trung Tâm mục vụ lớn lắm với 

một số phòng dành cho khách phương 

xa. Chuyến hành trình năm 2018, nếu 

phái đoàn có ghé thăm giáo xứ ngài thì 

âu cũng là…duyên nối dài từ đó. Ý 

Chúa nhiệm màu…! 

Chuyện thứ hai…. Cầu được, ước thấy! 

 

Đi ngang qua Ninh Bình mà không 

được ghé thăm Đan Viện Xi-Tô, Nho 

Quan thì thật là “ấm ức” anh Tĩnh ạ. 

Nhưng vì thời gian không cho phép và 

không nằm trong chương trình nên 

đành chịu vậy!!! 

 

Tới đất Mẹ La Vang…Sáng hôm sau, 

phái đoàn đi dâng lễ 5 giờ sáng ở 

nguyện đường La Vang. Khi các cha 

đồng tế đi ra…Thấy xuất hiện ĐT Kiệt! 

Thật bất ngờ! Nghe nói là ngài muốn 

xuất hiện lúc nào tùy ý…không ai biết 

trước! Thế là phái đoàn lại được dịp ăn 

sáng với ngài và chụp hình lưu niệm… 

Ngài cũng bật mí nửa đùa nửa thật là 

công trình “vườn Fatima” của ngài ở 

Nho Quan còn chút dở dang, nên vào 

khấn với Mẹ, xin Mẹ ban cho có phương 

tiện để hoàn tất… Chắc là được Thánh 

Thần thúc đẩy nên “cụ già Simêon Kiệt” 

ra đền thờ hôm đó gặp con cái Ngài!? 

 

Tạ ơn Chúa cho những niềm vui đột 

xuất... Âu cũng là duyên bất ngờ… Ý 

Cha thể hiện!!! 

 

Kim Ngọc ghi lại 

April 13, 2018 
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Ơn Ban Từ LTXC 
 

Nguyễn Liên, TĐCTT IX 2013, GP Arlington VA 
 

 
 

  

hỉ còn 3 tuần nữa chuyến hành 

hương Balan - Roma khởi hành. 

Làm sao đây. Trước kia tôi vẫn 

binh thường khỏe mạnh, nay tự nhiên 

đầu gối bị đau, đau nhiều lắm. Đứng lên 

ngồi xuống là cả vấn đề. Hết đi Bác sĩ tôi 

lại uống thuốc Bắc, thấy không hết tôi đi 

châm cứu, châm cứu cũng không xong, 

thật tôi đành bó tay. 

   

Tôi thích nhất là Balan, vì có nhiều di 

tích tôi được nghe nhưng chưa thấy. 

Nằm trên giường lòng buồn bực, người 

thì mệt mỏi, cổ họng thấy khô, định đi 

lấy nước uống. Bỗng nhìn lên ảnh Chúa 

LTXC, thấy ánh mắt Chúa nhìn tôi, như 

điện giựt, tuột xuống giường, lết ngay 

lại gần ảnh Chúa. Tôi bật khóc. Chúa ơi! 

Xin giúp con… Tôi kể lể đủ thứ với 

Chúa.  

 

Thật tình xưa nay tôi là người (âm ấm) 

chứ không đến nỗi như cơm nguội, 

nhưng hôm nay tôi biết tâm sự và cầu 

nguyện với Chúa phải nói là tha thiết, 

và còn cam kết: kể từ hôm nay, ngay 

bây giờ con xin làm tuẩn cửu nhật với 

chuỗi thương xót để xin Chúa chữa lành 

chân con. Có câu lành mạnh không nhớ 

Chúa đâu, đau bụng nhức đầu thì Chúa 

ơi! Là Chúa (thật đúng với con người 

của tôi). 

 

Lẹ qúa hôm nay là ngày thứ 9 là ngày 

sau cùng. Nhìn lên ảnh Chúa: lạy Chúa 

hôm nay đã đủ 9 ngày rổi Chúa có nhớ 

hôn? Muốn bước xuống giường nhưng 

lại ngại, nếu chân vẫn còn đau thì 

chuyện gì sẽ xẩy ra, chắc buồn lắm, 

mình có bị ngã lòng không, có trách 

C 
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Chúa không? Không dám xuống 

giường. Ngồi lại lần chuỗi LTXC. Vừa 

xong, nhìn đồng hồ chỉ còn 25 phút là 

giờ lễ. Nhẹ nhẹ bước xuống không thấy 

đau. Mừng qúa, nhảy lên cũng không 

đau, vội vã thay đồ chạy thẳng vô nhà 

thờ để xin lễ tạ ơn, sực nhớ ra mình còn 

chưa chãi đầu, thật là buồn cười. Kể từ 

ngày ấy, tôi cảm thấy lòng mỉnh cận kề 

với LTXC hơn. 

  

Hôm ấy là ngày khởi hành cho chuyến 

hành hương: 3 pm là mấy bay cất cánh , 

tôi đã có mặt từ lúc 12 giờ. Và tôi có nói 

với ban tổ chức, tôi mới đi lần đầu, tôi 

muốn chung phòng với người quen. Chi 

trả lời (ok chuyện nhỏ như con thỏ). Thế 

nhưng vừa đến khách sạn đầu tiên, tôi 

lại chung phòng với một chị ở Cali. 

Buồn nhưng không nói. Để nguyên 

quần áo leo lên giường nằm. Bên ngoài 

có tiếng gõ cửa, thì ra chị trong ban tổ 

chức nói đi đến phòng 106 ở với chị 

Hằng, thích không ? Còn phải hỏi. Tôi 

nói lúc này tôi vui lắm ,vì tôi biết đã có 

Chúa đồng hành với tôi. 

 

Cơm tối xong, độ 9 pm tôi rủ chị 

Hằng xuống nhà nguyện chị Thánh 

Faustine. Hai chị em ở đấy hơn tiếng. 

Buồn ngủ quá. Tôi nói minh lần thêm 

chuổi thương xót nữa rồi về ngủ một 

chút rồi trở lại, chị cũng đồng tinh. Hơn 

2 giờ khuya, lúc này trong nhà nguyện 

chỉ còn những ông già bà cụ mà thôi. 

Tôi khều chị Hằng: chị nhìn xem họ 

đang ngủ trong Chúa đấy. Cũng có số 

người đang chăm chỉ cầu nguyện. Thật 

là yên tĩnh và ấm áp. Sau 1g chúng tôi 

trở về ngủ lại.  

Nghe tiếng động thì ra chị Hằng đã mò 

xuống nhà nguyện một mình. Tôi rất là 

nể phục. Tôi không ngờ chị có lòng yêu 

mến Chúa sâu đậm đến thế. Ngủ thêm 

một chút thì điện thoai reo báo thức. 

Hôm nay ăn sáng sớm hơn vì phải đi xa 

và tham quan nhiều hơn. Khoảng 3 giờ 

chiều, trên xe phía trước lao nhao thì ra 

có người bi bệnh, đang ói trên xe. Thì ra 

chị Hằng bạn chung phòng. Tôi lo lắng 

hỏi. Chị nói không sao. Có lẽ tại chị ăn 

thịt nướng bên đường nên bị đau bụng 

và bị ói. Có vài người cùng ăn nhưng đã 

có sao đâu 

 

Đến giờ cơm tối chị cứ đi nhà vệ 

sinh hoài và không ăn gì. Khi về lại 

khách sạn, chị ngồi bẹp ở cầu thang, mặt 

xanh lè, môi tái nhợt. Chị nhờ tôi bôi 

dầu cho ấm. Chị tự uống thuốc của chị 

mang theo. Thấy chị nằm yên, tôi vội vã 

xuống nhà nguyện xin chị Thánh giúp 

đỡ. Xin vì LTXC giúp chữa lành cho chị. 

Không dám bỏ chị một minh, nên tôi đã 

trở về phòng. Thấy chị ngủ ngon, tôi 

nằm chứ không dám ngủ. Bình thường 

ngủ như kéo đờn nhưng hôm nay chị 

ngủ rất êm. 

   

7 giờ cơm sáng để rời lúc 8g30 am. Ăn 

sáng xong, tôi lo cho phần ăn sáng của 

chị Hằng. Tôi xin được gói mi là phần 

ăn trưa. Tôi trở lên phòng một lần nữa. 

Vào phòng vệ sinh ôi thôi máu me tùm 

lum. Chị đã ói máu qúa nhiều . Tôi đi 

tìm Phương Nhi, người tổ chức. Khi vào 

phòng chị đã nằm dưới sàn nhà và bất 

tỉnh. Có 1 bác đi chung nhóm chúng tôi 

vạch mắt chi ra xem và nói (máu chỉ còn 
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13) trễ 15 phút nữa là chết. Không đầy 5 

pm xe cứu thương đến, thật là may. 

 

Cũng nhờ tôi lên xuống để lo thức ăn, 

nước uống, chứ không có lẽ chị chết 

không ai hay Đây cũng là việc Chúa 

làm. Tôi đinh theo xe cứu thương, 

nhưng đã có Phương Nhi ban tổ chức, 

nên tôi nhanh chóng ra xe, mọi người 

đang chờ tôi. Ai nấy muốn biết tin, 

nhưng tôi chỉ lắc đầu, chúng ta nên chờ, 

và giờ đây tất cả chúng cùng dâng một 

chuổi LTXC  để xin Chúa chữa lành cho 

chị Hằng. Trong tinh thần yẽu thương 

mến Chúa  mọi người cất kinh nghe rất 

cảm động. 

  

Khoảng 2 giờ  được  tin từ nhà thương 

chị đã tỉnh. Bác sĩ cho biết bao tử chị bị 

cắt chảy máu, do con vi trùng. Bác sĩ đã 

bấm lại nên máu không còn chảy nữa, 

coi như nguy hiểm đã qua. Chúng tôi 

rất vui mừng và tạ ơn Chúa. 

 

Về đến khách sạn, chị Phương Nhi dẫn 

tôi và cha Hưng vào thăm. Thấy chị tỉnh 

táo, vẻ mặt tiều tụy và xanh xao. Chị nói 

khi tïnh dậy tôi thấy toàn là Thiên Thần 

ào trắng ai cũng bận rộn chăm sóc cho 

tôi. Tôi nói cám ơn nhưng không ai 

nghe. Tôi đùa cũng may là chị chưa thấy 

Chúa, nếu chi thấy thì giờ này làm gì chị 

gặp lại chúng tôi, Điều lo lắng là ngày 

mai chúng tôi chuyển đi, hai ngày sau 

con chị Hằng mới qua. Chị ở một minh 

nơi bệnh viện, nhưng Chúa quan phòng 

đã an bài: Nơi đây có một y công VN lại 

là người Công giáo, nên ban tổ chức nhờ 

người này giúp trông nôm chăm sóc, 

mọi sự êm đẹp. 

  

Thấy rõ Chúa đã ân ban cho chị nhiều 

ơn lành, vì chị có lòng tôn sung LTXC. 

Tôi nhớ lời Chúa hứa với chị Thánh 

Faustine là linh hồn nào tiến gần vào 

trái tim thương xót của cha, cha sẽ đổ 

đầy binh an cho họ và bảo bọc họ suốt 

đời. Riêng tôi kể từ ngày gia nhập vào 

nhóm TĐCTT mới hiểu biết và tôn sùng 

LTXC vì chính tôi đã được nhiều ơn từ 

LTXC. 

 

Trong chuyến đi nầy rất vui vì tôi đã 

thấy những gì mà tôi mơ ước ở Balan:  

- lòng ấm áp khi nhìn thấy nhà nguyện 

của chị Thánh Faustina 

- cảm nhận, thân thương, thoải mái 

- an bình khi nhìn thấy phòng ngủ nhỏ 

nhắn dễ thương của chị 

- một nghĩa trang thanh lịch, êm đềm, 

mát mẻ, nơi mà chị Thánh của chúng ta 

an nghỉ 

 

Câu chuyện cũng khá dài tôi xin  dừng 

lại nơi đây. Kính chúc mọi người binh 

an sức khỏe. Cách riêng các anh, các chi 

nhóm TĐCTT của mình yêu mến Chúa 

nhiều hơn, cận kề và sát lại Chúa để 

thấy được sự nòng ấm của LTXC. 
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Cộng Đoàn Rochester  

 Nhóm TĐCTT Rochester 
Nguyễn Thông, TĐCTT XIII 2014 GP Rochester NY 

 

 
 
 

ọc email của Anh Tĩnh gửi cho 

em, em mới chợt nhận thấy 

rằng mình "vô tâm", chẳng để ý 

gì đến chuyện ở xa, mà chỉ nhìn và nghĩ 

chuyện ở gần mình. Vì quá "vô tâm" nên 

giờ đây em xin gửi đến A Tĩnh những 

giòng sơ lược của nhóm em, cho kịp 

thời gian sắp xếp của anh. Để xin phép 

nói một ít về Cộng Đoàn Rochester, nhất 

là về Nhóm TĐCTT tại Rochester, em 

xin mạn phép tóm tắt như sau: 

 

Cộng doàn Rochester đón nhận cha 

John Vũ Toàn Khoa , CRM (Dòng Đồng 

Công), về phục vụ cộng đoàn Rochester, 

ngài không những giúp cho cộng đoàn 

thăng tiến, ngài giúp đỡ cộng đoàn và 

mọi người, khi có những nhu cầu cần 

thiết về phần hồn cũng như về phần 

xác. Nhưng em muốn nói lên 

một điều đặc biệt là ngài tiếp hơi và 

thực thi một công việc đầy kính phục và 

làm cho nhóm TĐCTT chúng em giầu 

tình thân ái, và nối kết cho nhóm 

TĐCTT của chúng em một sức mạnh, đó 

là sự tham gia phục vụ homeless cùng 

với chúng em mỗi Chúa Nhật thứ 2 của 

mỗi tháng, kể từ cuối năm 2015 tới nay. 

Nhóm TĐCTT chúng em sau khi đón 

nhận và gia nhập 

 

 

Đ 
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Sự Khởi Đầu 

 

Thành lập Nhóm TĐCTT do cha cựu 

quản nhiệm Lêô Vũ Đình Huyến, CRM 

(Dòng Đồng Công), vị linh mục đã 

mời được Anh Cao tấn Tĩnh ghé thăm 

cộng đoàn nhỏ bé Rochester, và mời 

gọi anh chị em để thành lập nên nhóm 

TĐCTT tại Rochester. 

 

Thật là một điều bất ngờ và lạ lùng, 

nhờ ơn Chúa Thánh Linh và sự soi sáng 

của Mẹ Maria. Chúng em - một số 

người đã hưởng ứng lời mời gọi ấy, đã 

tham gia và thành lập nên một nhóm 

nhỏ TĐCTT tại Rochester. 

 

Về Sinh Hoạt và Hoạt Động 

 

Nhóm TĐCTT nhỏ bé và mới mẻ này tại 

Rochester chúng em rất "loay hoay" 

trong những thời điểm đầu, cho 

dù đã được cha Lêô Huyến và A/C Cao 

tấn Tĩnh khuyến khích và hướng dẫn. 

Nhưng thật lòng là chúng em hết sức 

"loay hoay" trong những tháng đầu. 

Nhưng với lòng nhiệt thành của anh chị 

em trong nhóm, chúng em đã tụ họp 

nhau lại để cầu nguyện và nhờ Mẹ 

Maria cùng Thánh Cả Giuse giúp sức 

cùng hướng dẫn để chúng em có 

thể đáp rả lời mời gọi của anh Tổng 

Trưởng Nhóm TĐCTT Cao tấn Tĩnh, 

cùng lòng mong muốn hết sức của linh 

mục cựu quản nhiệm Vũ Đình Huyến. 

 

Và giờ đây - đến ngày hôm nay - chúng 

em đã thực thi được một ít, và duy trì 

việc tất cả anh chị em qui tụ lại để cầu 

nguyện, chia sẻ, và loan báo cho nhau 

những điều cần thiết. Hơn thế nữa, 

chúng em đã liên lạc và nhận giúp - chia 

sẻ một bữa ăn thân tình với anh chị em 

homeless tại một địa điểm ở nơi chúng 

em đang cư ngụ, mỗi tháng một lần 

(bữa ăn gồm - cơm chiên thập cẩm và 

rau sào với thịt). Ngoài ra, mỗi năm, 

trước dịp Chúa Giáng Sinh, chúng em 

thêm một bữa ăn đặc biệt cho họ (thêm 

món chả giò). 

 

Sự cố gắng duy trì và phục vụ này đều 

nhờ ơn Mẹ đến với Chúa, cùng sự 

năng động, tích cực của linh mục trẻ 

ràn đầy lòng nhiệt huyết và hăng say 

dẫn dắt và lan tỏa niềm vui cho toàn thể 

anh chị em trong nhóm chúng em. 

 

Xin Chúa và Mẹ Maria phù giúp và gìn 

giữ tất cả các hội viên chúng ta, cho 

dù ở bất cứ tiểu bang nào, dể cùng 

chung một chí hướng, một tấm lòng, và 

cùng hòa đồng một con tim, cùng một 

nhịp điệu để tạ ơn Lòng Chúa Thương 

Xót. Xin Mẹ Maria và Lòng Thương Xót 

của Chúa Tình Thương của anh chị em 

chúng ta, ban cho chúng ta đầy tràn 

lòng cậy trông, tin tưởng và phó thác, để 

chúng ta yêu thương phục vụ nhau và 

mọi người. 

 

Một chút diễn bày và tâm tình của 

nhóm nhỏ Rochester chúng em. Xin 

kính chúc toàn thể anh chị em hội viên 

của chúng ta và xin cám ơn anh chị Cao 

Tấn Tĩnh. 
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Gia Đình và Lòng Thương Xót 
 

Tĩnh tâm ngày Thánh Monica 

Hai không mười bốn (2014) thật là đông ghê 

Gần trăm mái tóc tụ về 

Người già với trẻ cận kề bên nhau 

Cùng nhau chia sẻ nguyện cầu 

Khấn xin cùng Chúa âm đầu hợp hoan 

Nói lên tình nghĩa kết doàn 

Của hai giáo xứ đầy tràn yêu thương 

Tĩnh tâm ở tại nguyện đường 

Bên bờ sông nước mờ sương hữu tình 

Phúc thay lại được diễn trình 

Có anh chị Tĩnh được mời đến thăm 

Cộng đoàn bé nhỏ bao năm 

Như người khát sữa trăng rằm tỏa hương 

Đề tài về Chúa Tình Thương 

Gia đình sống đạo với phương châm là: 

Lòng Chúa thật rộng bao la 

Thương ta muôn kiếp, còn ta thế nào? 

Làm sao ăn ở ra sao! 

Để Lòng Thương Xót Chúa vào lòng ta 

Gia đình cuộc sống chan hòa 

Đạo đời đều tốt gọi là con ngoan 

Mai dây! đến phút cuối tàn 

Có Mẹ với Chúa đầy tràn sướng vui. 

 

 

(Bài thơ này liên quan đến ngày tĩnh tâm khỏi đầu của linh mục quản nhiệm Lêô Vũ Đình 

Huyến và anh chị Cao Tấn Tĩnh, và luồng gió Thánh Linh đã tạo nên và trở thành Nhóm 

TĐCTT ở Rochester) 
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Những Nụ Hoa LCTX 

Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV – 2014 GP San Bernadino CA 

 

 

hi mùa Xuân đến, Cali không 

chỉ đẹp vì nắng ấm thiên nhiên, 

mà còn là một thời điểm thật 

quyến rũ với những cánh hoa xuân, 

Mai, Lan, Cúc, Đào; những loại hoa mà 

nhiều Người VN chúng ta rất yêu thích. 

Thêm vào đó, có nhiều loại hoa bổn 

xứ (Hoa Kỳ) cũng rất đẹp và thường nở 

rộ vào dịp xuân về. Magnolia, một trong 

những loại hoa bổn xứ mà em rất yêu 

quý, với màu hoa ngọt ngào của màu 

tím hoa cà, mang đến cho người thưởng 

ngoạn một không gian thật an bình.  

  

Năm nay khí hậu Cali thiếu đi những 

ngày lành lạnh của tháng Giêng và 

tháng Hai trước Tết nên hoa xuân cũng 

nở chậm hơn mọi năm. Em ngắm nhìn 

cây Hoa Magnolia trước nhà mà thầm 

nghĩ "không biết hoa có nở kịp để đón 

xuân không?" chỉ còn vài ngày nữa thôi, 

thế mà những nụ hoa vẫn còn khép kín 

như đang say giấc ngủ. 

 

Rồi một buổi sáng đẹp trời, em vào nhà 

vội vã reo lên "Anh ơi, em thấy hoa 

Magnolia bắt đầu nở rồi, đẹp lắm" Ông 

Xã em điềm đạm trả lời "Anh đã dùng 

loại phân bón đặc biệt để kích thích cho 

hoa nở đấy!"---"ôi sao Anh hay thế!" Em 

cảm thấy rất yêu đời và thầm phục Anh! 

 

Ngắm những nụ hoa Magnolia đang 

hé nở, em cảm thấy một niềm vui đang 

len lén đi vào tâm hồn và tâm tư của em 

đã quay về với một kỷ niệm trong quá 

khứ.... 

 

Em liên tưởng đến một buổi chiều nọ, 

sau khi gặp Bác Sĩ gia đình ở Bolsa, Ông 

Xã em về nhà với khuôn mặt thật vui và 

khoe "kỳ này Bác Sĩ có Cô Y  Tá trông 

K 
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thật giống như Ma Xơ, hiền lành và đạo 

đức lắm!" rồi nói tiếp “Cô Y Tá tặng cho 

anh cái này hay lắm"; em hồi hộp chờ 

đợi; Ông Xã đưa tay vào túi áo khoác, 

lấy ra một cuốn sách nho nhỏ "nè, em 

xem đi", Em nhìn vào tấm bìa của cuốn 

sách: “SỨ ĐIỆP SÙNG KÍNH LCTX”; 

Ông Xã nói thêm "Cô Y Tá bảo là mình 

nên đọc Kinh LCTX vào lúc 3 giờ chiều 

và nếu anh cần thêm sách hay hình 

Chúa LCTX thì nhớ ghé lại để lấy thêm 

nhé", Em thật cảm phục sự tử tế của Cô 

Y Tá. Em nhìn lướt qua rất nhanh một 

vài trang đầu rồi gấp lại và nói "sách 

này lạ quá, từ từ rồi mình sẽ đọc thêm". 

Em trân trọng đặt cuốn sách bé nhỏ ấy 

vào tủ sách và tiếp tục công việc. Rồi 

thời gian tiếp tục qua đi, ngày qua ngày, 

em vẫn bận rộn với công việc ở sở cũng 

như của gia đình, tưởng chừng như việc 

không bao giờ hết, và cuốn sách nhỏ bé 

đó đã từ từ đi vào quên lãng….. 

 

Thời gian qua thật nhanh, đã gần 10 

năm từ ngày cuốn sách nhỏ bé, hạt 

giống của nụ hoa LCTX được trao tặng 

cho em, thế nhưng hạt giống LCTX 

trong tâm hồn Em vẫn còn ngủ quên 

như những nụ hoa Magnolia trong 

vườn. Cho đến một buổi chiều thứ Sáu 

hôm đó, em vừa đậu xe để vào tham dự 

buổi thuyết trình của con gái, em rất 

ngạc nhiên khi trả lời điện thoại cầm 

tay, tiếng chào hỏi của một chị bạn mới 

quen, chị ân cần mời em tham dự buổi 

đọc kinh cầu nguyện Kính LCTX. Em 

vui vẽ hẹn sẽ đến vào thứ Sáu tuần sau. 

Em về nhà đêm hôm ấy cố tìm lại cuốn 

sách đã bị quên lãng gần 10 năm qua và 

thật mừng khi tìm thấy được cuốn sách 

nhỏ bé đó.  

 

Những ngày sau, Em say sưa đọc và suy 

niệm về LCTX. Em bắt đầu cảm nhận 

được sự biến đổi của hạt giống LCTX 

trong tâm hồn mình. Em cảm thấy 

dường như những mầm non của cây 

hoa LCTX đang chuyển mình vươn ra 

khỏi lòng đất khép kín của trái tim em. 

Thực sự như thế, cây hoa LCTX đã bắt 

đầu đâm chồi và ra hoa. Em đã sốt sắng 

tham dự những buổi đọc Kinh LCTX 

vào mỗi chiều thứ Sáu. 

  

Sau vài tháng sốt sắng đọc kinh và cầu 

nguyện, Em lại cảm thấy lòng mình 

bâng khuâng và tự hỏi “không biết 

mình đã thực sự sống LCTX chưa?”. Em 

cảm thấy nụ hoa LCTX trong tâm hồn 

Em vẫn còn khép kín và ngủ yên. Em tự 

hỏi “phải chăng nụ hoa LCTX của em 

cần phải có loại phân bón đặc biệt như 

những nụ hoa Magnolia?”   

 

Mùa hè năm 2015, một cuối tuần tràn 

đầy nắng ấm của Cali, LCTX đã soi sáng 

và hướng dẫn chúng em đến tham dự 

những ngày Tỉnh Tâm LCTX qua nhóm 

TDCTT. Sau những buổi cầu nguyện và 

giảng huấn của các Cha, Em tâm sự với 

Ông Xã “có lẽ đây là câu trả lời mà 

Chúa đã gởi đến cho mình”. Chiều 

Chúa Nhật hôm đó, chúng em đã chọn 

TDCTT để vun trồng cây hoa LCTX của 

chúng em. 

 

"TDCTT thật là Ơn Khởi Động LCTX 

của Chúng Em"   
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Qua những sinh hoạt của nhóm TDCTT, 

Chúng em đã học hỏi được phương 

cách phân bón đặc biệt để nụ hoa LCTX 

trong tâm hồn chúng em được hé nở và 

lớn lên trong tình thương của LCTX. 

 

TDCTT đã tạo môi trường và cơ hội cho 

chúng em thực thi LCTX. Những email 

nhắc nhở Cầu Nguyện, đặc biệt vào 3:00 

chiều, giờ của LCTX;  những lời khuyến 

khích Tín Thác vào LCTX; những buổi 

họp nhóm với các anh chị cùng một chí 

hướng trong cuộc hành trình và thực thi 

LCTX, tất cả là những động lực kích 

thích và nuôi dưỡng cho những chùm 

hoa LCTX. Hoa LCTX tuy rất đơn sơ và 

dãn dị, nhưng khi nụ hoa đã nở, hoa có 

thể đem đến cho mọi người chung 

quanh một niềm vui, một cuộc sống an 

bình trong tình thương của LCTX. 

 

Bắt nguồn từ một khung trời nhỏ bé của 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona, 

California, Hồng Ân của LCTX đã tuôn 

tràn xuống cho Nhóm TDCTT, nay đã 

tỏa lan ra trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. 

Hương sắc của nụ Hoa LCTX trong 

Nhóm TDCTT tuy vô hình, không đẹp 

quyến rũ như những cánh Mai vàng, 

không kiêu sa như những cành Lan đầu 

xuân, nhưng hoa LCTX đượm nhiều 

hương sắc của Tình Bác Ái và đã mang 

nhiều yêu thương đến cho những người 

đang sống trong hoàn cảnh đáng 

thương ở quê nhà cũng như ở trên đất 

nước Hoa Kỳ này. 

 

Ôi đẹp thay những Nụ Hoa LCTX của 

Nhóm TDCTT! 

 

Nguyện xin LCTX ban nhiều Hồng Ân 

cho quý Anh Chị Em TDCTT để chúng 

ta luôn mãi là người tôi tớ trung thành 

của Chúa, loan truyền Sứ Điệp Sùng 

Kính LCTX. 

 

Chân thành cảm ơn Anh Tĩnh, người mà 

chúng em rất ái mộ và khâm phục, với 

những hy sinh, tận tụy ngày đêm để 

khuyến khích và hướng dẫn chúng em 

trong Sứ Điệp Sùng Kính LCTX. 

 

Hoa Magnolia 
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Như một gia đình Tình Thương 
 
 

Trần Xuân Huệ Lily, TĐCTT XX – 2016 GP Orange CA 

 

 
 

 

Kính thưa quí Cha và các Anh Chị trong 

tình thân thương. 

 

Được Thần Khí thúc đẩy, trong một 

ngày đẹp trời nọ, chị Hai em gọi nói là: 

Em có muốn vào nhóm Chúa tình 

thương không? 

 

Em tự nghĩ thật sự Chúa là tình thương. 

Nếu có nhóm được thành lập thì còn 

gì để mà chần chờ. 

 

Em liền hỏi: Chị Hai ơi, làm sao để em 

vào nhóm? 

 

Chị bảo là mỗi tháng có một Ngày Chầu 

Mình Thánh Chúa, em cứ thử đi chầu 

với nhóm trước đã nhé. 

 

Thế là tới ngày em đã đi Chầu Mình 

Thánh với nhóm. 

 

Sau giờ Chầu, em ra cửa và hỏi xin lỗi 

cho em nói chuyện với Anh Cao Tấn 

Tĩnh. 

 

Em tự giới thiệu em là Trần Xuân Huệ, 

em của Chị Trần Xuân Hường, chị Hai 

em giới thiệu nhóm dể em đi Chầu. Em 

muốn vào nhóm xin anh cho biết 

có điều kiện gì không? 

 

Anh Trưởng bảo ồ dễ lắm, không 

có điều kiện gì. Mời chị đi họp, và khi 

nào có dịp thì tuyên hứa. Thế là em có 

dịp nhập nhóm và tuyên hứa. 

 

Quả thực rất ấm áp và Chúa Thánh 

Thần đã mời gọi để có sự chọn 
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lựa đúng. Cảm tạ Ơn Chúa đã chạm vào 

lòng con để con gia nhập Nhóm 

TĐCTT.  

 

Ôi thật là tuyệt vời. Ngày đầu tiên đi 

họp, em đã thấy sự an cần tiếp đón 

niềm nở của các anh chị như là người 

thân mà các anh chị đã quen biết từ lấu. 

 

Những lần tĩnh tâm, những lần họp 

nhóm, rồi cùng nhau hội ngộ vào những 

dịp lễ, cùng nhau đi dự lễ an táng, cầu 

nguyện cho người thân trong nhóm 

chúng ta, và liên tưởng tới chính mình. 

Những dịp cùng nhau chia 

thức ăn để đi đến với những người 

homeless, những người bị lãng quên, 

những người sống trên vỉa hè, những 

người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cầm lấy 

tay họ, nở một nụ cười trìu mến, nhìn 

họ với một ánh mắt cảm thông, và để 

cảm tạ hồng ân Chúa ban cho ta quá 

nhiều. 

 

Thật là thân thương và dịu ngọt. Em 

cảm nhận như một gia đình, khi xum 

vầy bên các anh chị, đặc biệt là trong 

chuyến hành hương Fatima và Paris. 

 

Ôi nói và viết làm sao đây để diễn tả 

hết được những êm đềm rất thân tình 

bên nhau. Ai cũng vui, ai cũng cười, 

mặc dầu mệt. Em là người có thể đã làm 

phiền đến các anh chị vì yếu và mệt. Thế 

mà ai cũng lo lắng, hỏi thăm. Ngay cả 

những anh chị ở các tiểu bang khác 

chưa hề quen biết, nhưng đã hỏi han 

chăm sóc như người cùng nhà. 

 

Cảm tạ Thần Linh Chúa đã đánh động 

cho anh chị em chúng con sống như 

một gia đình Tình Thương. Đặc biệt từ 

lúc vào nhóm, em đã có nhiều email về 

Lời Chúa, mặc dầu em vẫn đọc Lời 

Chúa hằng ngày. 

 

Nhưng Anh Trưởng Cao Tấn Tĩnh và 

Anh Nguyễn Hóa đã gửi cho chúng em 

Lời Chúa và cả những lời giải thích 

Kinh Thánh, Suy Niệm, Cầu Nguyện, 

cũng như tin tức Công giáo. Có những 

anh chị gửi thêm cho biết những câu 

chuyện gần xa để học hỏi và bổ ích cho 

nhau. 

 

Thật là tuyệt vời. Em đã biết thêm 

nhiều để giữ Lời Chúa cho mình, sống 

lắng nghe và hành động, cố gắng học 

hỏi vươn lên cho đẹp lòng Chúa. 

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Anh Trưởng 

chúng con một sự nhậy bén để đáp lại 

tiếng Chúa mà đã hy sinh lập ra nhóm 

TĐCTT. Anh đã có một đầu óc sáng 

tạo, để diễn giảng Lời Chúa Thánh Kinh 

cho chúng con một cách rất triết lý và 

sắc bén. 

 

Anh rao giảng về Đức Mẹ thì tuyệt vời. 

Lời ca tụng, ngợi khen, tán 

dương đã được phổ thành nhiều bài hát. 

Anh đã làm thầu khoán, mang lại ích lợi 

cho phần hồn chúng con. Công việc thì 

nhiều, nhưng anh luôn vui cười, cũng 

như sắp xếp thứ tự ngăn nắp cho từng 

việc. 

 

Xin Thiên Chúa là Cha giầu Lòng 

Thương Xót và Mẹ Maria chúc lành 
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cho Anh Chị Trưởng Cao Tấn Tĩnh và 

Thúy Nga có thêm sức khỏe và nghị 

lực để giúp chúng em và thương 

giúp được nhiều linh hồn. Em cũng 

xin được cám ơn nhiều Anh Chị đã hy 

sinh phục vụ để giúp chúng em và làm 

cho nhóm thăng tiến hơn. 

 

Nguyện xin Thánh Thần Chúa hướng 

dẫn cho chúng con, để chúng con sống 

chứng nhân Tin Mừng và giúp đỡ cũng 

như biết chạm vào những anh chị em 

còn nghèo khổ đơn côi. 

 

Chúng mình Đã, và xin Vẫn tiếp tục 

nhớ đến nhau trong lời kinh nguyện 

hằng ngày. Nhất là vào giờ kinh cao 

diểm 3 giờ chiều. Anh chị ơi! Cám ơn 

các anh chị đã cho em chuyện trò cũng 

như đồng hành với các anh chị trong 

nhóm. Em xin được ghi lại một ít cảm 

nghiệm được ở trong nhóm TĐCTT. 

 

Muôn muôn ngàn đời con xin được 

tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Nguyện 

xin Mẹ Maria nâng đỡ chúng con để anh 

chị em chúng con sống đẹp ý Thiên 

Chúa. 
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Vài cảm nghĩ về việc tham gia vào 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 
 

Nguyễn Chí Long và Nguyễn Thị Hoa 

  

 

ôi được biết Nhóm TĐ/CTT đã 

lâu lắm, từ khi đọc những quyển 

sách do Anh Cao Tấn Tĩnh phổ 

biến làm tôi thật thích thú, với những 

bài chia sẻ của anh và nhất là những bài 

liên quan đến Bí Mật Fatima, mà anh là 

người sáng lập ra Phong Trào Thiếu Nhi 

Fatima. Sau đó tình cờ tôi cũng được 

tham dự những Khóa Tĩnh Tâm về Lòng 

Chúa Thương Xót trên đồi Marywood, 

từ đó mỗi năm vợ chồng tôi đi Hành 

hương Đại Hội Thánh Mẫu ở Missourri 

với tư cách thân hữu, nhờ vậy chúng tôi 

nhận được rất nhiều ơn của Đức Mẹ ban 

cho gia đình ; đặc biệt nhất là vào dịp 

Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima chúng tôi đã cùng đồng hành 

với Nhóm trong chuyến Hành Hương 

Thánh Mẫu “Thời Điểm Mẹ Maria” qua 

viếng 4 Linh địa mà Đức Mẹ đã hiện ra 

tại Âu Châu vào Thế Kỷ thứ XIX từ 

Paris, La Sale e qua Lộ Đức rồi đến 

Fatima.  

 

Sau chuyến Hành Hương này chúng tôi 

đã chính thức được nhận vào Nhóm 

TĐ/CTT và đã tuyên hứa làm Tông Đồ 

cho Lòng Chúa Thương Xót. Khi vào 

T 
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Nhóm mỗi ngày tôi đều đọc những bài 

đọc và hình ảnh rất giá trị của anh Tĩnh 

gởi như Tông Huấn của ĐGH Phanxicô, 

Suy niệm Phúc Âm hằng ngày và những 

bài chia sẻ rất phong phú, làm tôi cảm 

nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót 

đến toàn thể nhân loại trong đó có tôi và 

gia đình tôi.  

 

Ngoài ra hàng tháng tôi còn tham dự 

những buổi họp Nhóm TĐ/CTT để tạo 

tình thân và học hỏi thêm Kinh Thánh 

để  Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn 

tôi, vì càng biết Chúa tôi càng yêu mến 

Chúa và yêu mến tha nhân hơn. 

  

Thời gian qua thật nhanh, năm nay để 

mừng kỷ niệm 10 năm Ơn Khởi Động, 

Nhóm TĐ/CTT đã nhìn lại những gì đã 

thực hiện qua 3 điều kiện căn bản về 

Thông điệp và việc Sùng Kính Lòng 

Thương Xót Chúa của Chị Thánh 

Faustina đề ra là: 

 

1- Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa: 

mỗi ngày mọi người đều đọc chuỗi 

LCTX vào lúc 3 giờ chiều, để tưởng 

niệm cuộc khổ nạn đau thương của 

Chúa Giêsu, đọc chuỗi Kinh Mân Côi 

khẩn cầu Mẹ của Lòng Thương Xót cứu 

vớt các Linh hồn nơi luyện ngục, tham 

dự Thánh Lễ hàng ngày, ăn năn sám hối 

tội lỗi mình xin Người đoái thương đến 

chúng ta và toàn thế giới. 

 

2- Thực hành Lòng Thương Xót Chúa: 

qua các buổi Tĩnh Tâm, đi hành hương, 

đặc biệt là Hành trình Niềm vui TX I đã 

được tổ chức vào năm 2016 vừa qua, 

nhóm TĐ/CTT đã đi về VN vào tận các 

vùng xâu, vùng xa để an ủi, giúp đỡ và 

truyền giáo cho những người nghèo khổ 

chưa biết Chúa. Năm nay Nhóm đang 

xúc tiến cho chuyến Hành Trình Niềm 

Vui TX II về VN vào tháng 10/2018 này 

,và mọi người đều hân hoan đóng góp 

công sức, thời giờ và tiền bạc để chuyến 

Hành Hương Truyền Giáo năm nay 

được kết quả mỹ mãn theo Thánh Ý 

Chúa. 

 

3- Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa: 

đây là điều quan trọng nhất để Chúa dủ 

Lòng Thương đến chúng ta và toàn thể 

nhân loại: vì không có Chúa chúng con 

không làm được gì . Cho dù các buổi 

tĩnh tâm, hành hương và các công tác 

khác có gặp nhiều khó khăn , trở ngại và 

gian khổ, toàn thể anh chị em trong 

Nhóm luôn tín thác vào Lòng Thương 

Xót Chúa, và kết quả là mọi sự đều xảy 

ra tốt đẹp. Tạ ơn Chúa. 

 

Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và 

Thánh cả Giuse ban muôn ơn lành hồn 

xác xuống trên các TĐ/CTT và ban tràn 

đầy ân sủng của Người để loan truyền 

Lòng Chúa Thương Xót cho gia đình 

chúng ta và mọi người trên toàn Thế 

Giới .  
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TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN 

(Tâm tình tổng kết với đầy lòng tri ân cảm tạ) 

 

TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga 

 

 

 

 

ính thưa quí Cha linh hướng và 

toàn thể quí anh chị TĐCTT 

thân thương, biết viết gì trong 

dịp kỷ niệm 10 năm ơn khởi 

động để lập ra nhóm TĐCTT này (từ khi 

anh Tĩnh được Chúa Thánh Thần soi 

sáng qua những nhắn nhủ của Thánh 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô).  Đúng hơn 

viết bao nhiêu cho đủ để nói lên lòng tri 

ân cảm tạ LTXC vì những hồng ân Chúa 

đã ban cho riêng vợ chồng chúng 

con/em, cho riêng từng cá nhân quí anh 

chị trong nhóm hay cho chung nhóm, 

nếu không phải TẤT CẢ LÀ HỒNG 

ÂN. 

10 năm là một khoảng thời gian không 

dài nhưng cũng không quá ngắn.  Đúng 

hơn là 9 năm kể từ ngày mà 7 anh chị 

em giáo dân (kể cả người khởi xướng) 

và Cha nguyên tổng linh hướng 

Nguyễn Tuấn Long, tuyên hứa trở 

thành 8 Tông Đồ Chúa Tình Thương 

(TĐCTT) đầu tiên.   Có lúc em tự hỏi 

danh xưng “Tông Đồ” có kiêu quá 

không.  Tại sao không gọi là “Môn Đệ” 

có nhẹ nhàng và khiêm nhường hơn 

không?   Không, chúng ta không kiêu 

căng, Chúa đã kêu gọi chúng ta phải 

làm nhân chứng cho Tin Mừng của 

K 
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Chúa.  Đến đây, em xin được cho cuộn 

phim quay ngược dòng lịch sử:    

 

Hành trình của khóa tĩnh tâm đầu tiên 

đó (Apr 2 – 5, 2009) em còn nhớ như 

mới hôm qua.   Khởi đầu, chúng em gởi 

thư mời gọi 30 bạn hữu (selected) quen 

biết trong các môi trường sinh hoạt như 

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, Thân 

Hữu Đồng Công, Thiếu Nhi Fatima và 

ban giáo lý của Cộng Đoàn Pomona 

TGP Los Angeles v.v… đến tham dự 

khóa tĩnh tâm này.   Đến ngày tĩnh tâm, 

chỉ có 5 trong số 30 người được mời 

(không kể Cha Tuấn Long và vợ chồng 

chúng em) đã đáp lại lời mời; nhưng 

chúng em không nản vì “Giêsu ơi con 

tín thác nơi Chúa” vậy.   Cách thức rất 

là unique, 8 Cha con cùng tĩnh tâm với 

nhau, cùng đọc phúc âm, cùng chia sẻ 

đề tài và Cha Long đúc kết.  Riêng em, 

rất muốn làm Maria ngồi nghe lời Chúa, 

nhưng cũng làm Martha vì không muốn 

cả nhóm phải tuyệt thực 3 ngày hôm ấy.  

Tạ ơn LTXC. TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN. 

 

Năm 2010, theo sự hướng dẫn của Cha 

linh hướng nhóm chưa nên có khóa tĩnh 

tâm. 

 

Tháng Sáu năm 2011, nhóm mở khóa 

Hãy Đến Với Cha I tĩnh tâm tổng quan 

về LTXC cho chung cộng đồng dân 

Chúa tại đồi Marywood.  So với số 

người ghi danh tham dự lên đến 105 

người, thì thành phần trong ban tổ chức 

quá ư là khiêm nhường, tạm xem như 

chỉ có 4.5 trong số 8 TĐCTT đầu tiên mà 

thôi vì: một anh đã bị cấm không được 

đi sinh hoạt; một anh vì bận công việc 

không thể giúp khóa, chỉ đến lắp cho hệ 

thống âm thanh rồi về; chị T. đang bị 

bệnh ung thư; chị N. A. thì ra vào nhà 

thương thường xuyên.  Và khóa Hãy 

Học Cùng Cha (hay khóa tĩnh tâm LTXC 

II) được mở ra sau đó hai tuần. Tuy 

nhiên hai chị vẫn giúp lo cho 4 trong 6 

bữa ăn chính. Chị Mai Chinh lo giúp 

phần thánh ca cho các Thánh Lễ và trước 

các đề tài cũng như giúp sắp xếp ghế nệm 

và dọn dẹp cuối khóa.   Hai vợ chồng em 

lo gần như toàn bộ: ghi danh, làm bảng 

tên, trang hoàng và xếp khoảng 110 ghế 

trong auditorium cho các buổi nghe 

thuyết trình; sắp bàn ghế cho phòng ăn; 

khiêng các bàn ghế trong các phòng 

học/họp nhỏ ra ngoài hành lang; rồi 

mang các tấm nệm trong trailer vào 

phòng sắp xếp chỗ ngủ cho tham dự 

viên v.v… Trong 3 ngày tĩnh tâm, em lại 

làm Martha, (không được làm Maria, 

buồn 5 phút), lo ẩm thực và túc trực bàn 

nước uống, càphê, trà, snacks v.v… Em 

còn nhớ có mấy chị cứ hỏi em “chị 

không mệt à, sao lúc nào cũng thấy cười 

vậy?”  Những lúc đó em thật sự vui vì 

qua mình Chúa đang mang niềm vui 

đến cho người khác. Tạ ơn LTXC. TẤT 

CẢ LÀ HỒNG ÂN. 

 

Thế rồi từ sau khóa I đó, sau 2 năm âm 

thầm trong lòng đất nội tâm, Nhóm 

TĐCTT bắt đầu bừng nở vào ngay thời 

điểm và từ thời điểm ĐTC Gioan Phaolô 

II, vị giáo hoàng phải nói rằng đã sáng 

lập Nhóm TĐCTT qua lời của ngài mà 

Anh Tĩnh chỉ là cái loa âm vang ở các 

Khóa LTXC thôi, thời điểm ngài được 

Giáo Hội tuyên phong Chân Phước vào 

Chúa Nhật Lễ LTXC mùng 1/5/2011, mà 
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ngay trước đó 1 tháng, Nhóm TĐCTT 

đã thực hiện Ngày Tia Sáng Từ Balan ở 

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP 

Orange, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 

2/4/2011, kỷ niệm đúng 6 năm ngài qua 

đời, một biến cố nhóm đã có dự định từ 

cuối năm 2010, không ngờ lại xẩy ra 

trước biến cố Chân Phước này 1 tháng. 

 

Thời gian hai năm đầu (2011 & 2012), 

quí TĐCTT đặc biệt tại Nam Cali phải 

qua hai khóa Hãy Đến Với Cha tổng 

quan (tĩnh tâm về LTXC cho chung cộng 

đồng Công giáo Việt Nam GP Orange 

và các GP lân cận).  Sau khóa đó nếu ai 

muốn gia nhập nhóm TĐCTT thì tham 

dự thêm khóa advanced nữa, chuyên về 

thời điểm và linh đạo Lòng Thương Xót 

Chúa cũng như về Nhóm TĐCTT, được 

gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha, để nhờ 

đó có thể hiểu rõ được những gì thiết 

yếu nhất của ơn gọi và sứ vụ của một 

TĐCTT, trước khi chính thức tuyên hứa.  

Từ 2013 trở đi, chỉ còn một khóa tĩnh 

tâm về LTXC cho mỗi năm.  Tham dự 

viên nào được đánh động bởi ơn Chúa 

Thánh Thần cảm thấy muốn gia nhập 

nhóm TĐCTT thì ghi danh tuyên hứa 

trong Thánh Lễ bế mạc. 

 

Thế rồi từ 2013, các khóa tĩnh tâm về 

LTXC được lan sang đến những cộng 

đoàn Công Giáo VN tại các thành phố 

khác như Philadelphia PA, Arlington 

VA, Houston TX, Rochester NY, 

Fortworth TX, Maui và Honolulu HI, 

San Jose CA, v.v.  Số quí anh chị đã 

tuyên hứa làm TĐCTT đến cuối tháng 

4/2018 này đã lên đến 592.  TẤT CẢ LÀ 

HỒNG ÂN. 

Quả thực Nhìn lại quá trình sinh hoạt, 

lịch sử cho thấy Nhóm TĐCTT luôn liên 

quan bất khả phân ly với Vị Sáng Lập 

của mình:  

 

1- Thứ Sáu 11/4/2008, sau 3 năm ngài 

qua đời, chính lời ngài đã tác động đến 

việc hình thành Nhóm TĐCTT;  

 

2- Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/4/2009, 

Nhóm TĐCTT được thành lập ở Đền 

Thánh Mẹ Dâng Con Corona, trong 

Thánh Lễ Bế Mạc Khóa LTXC đầu tiên 

2-4/4/2009, thời điểm ngài qua đời đúng 

4 năm; 

 

3- Thứ Bảy Đầu Tháng 2/4/2011, Nhóm 

TĐCTT bắt đầu xuất đầu lộ diện trước 

cộng đồng Dân Chúa, bằng việc loan 

truyền LTXC theo vai trò của Vị Giáo 

Hoàng xuất thân từ Balan như một tia 

sáng được Chúa Giêsu ám chỉ trong số 

1732 của Nhật Ký Chị Thánh Faustina;  

 

4- Chúa Nhật Lễ LTXC 27/4/2014, Nhóm 

TĐCTT tham dự Thánh Lễ Hiển Thánh 

của ngài ở Roma, chẳng những với tư 

cách là một Kitô hữu như cả triệu Kitô 

hữu khác tham dự bấy giờ ở Giáo Đô 

Vatican, mà còn như những phần tử 

thuốc về một nhóm do ngài thành lập 5 

năm trước đó ở Hoa Kỳ. 

 

5- Chúa Nhật ngày 4/5/2014, Nhóm 

TĐCTT đến kính viếng Đền Thánh 

LTXC ở Thành Phố Krakow Balan, một 

Đền Thánh được xây dựng từ năm 1999 

và được ĐTC Gioan Phaolô II thánh 

hiến vào ngày Thứ Bảy 17/8/2002, một 

biến cố mà cả loài người lần đầu tiên 
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trong lịch sử Giáo Hội được ngài đồng 

thời hiến dâng cho LTXC, và cũng trong 

biến cố này, qua bài giảng của mình 

ngài đã kêu gọi những ai tôn sung 

LTXC phải “trở thành chứng nhân của 

tình thương” cho một “thế giới cần đến 

LTXC biết bao”, những lời kêu gọi và 

hiệu triệu của ngài bấy giờ và ở nơi ấy 

không ngờ đã tác động làm nên Nhóm 

TĐCTT sau này; 

 

6- Thứ Bảy ngày 13/5/2017, Nhóm 

TĐCTT còn cùng với toàn thể Giáo Hội 

hoàn vũ mừng đúng 100 năm Biến Cố 

Thánh Mẫu Fatima, với sự hiện diện của 

vị giáo hoàng thương xót Phanxicô, ở 

chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima, nơi 

vị sáng lập của mình là Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II đã đến hai lần, 

13/5/1982 và 13/5/1991, để tạ ơn Đức Mẹ 

đã cứu ngài cho khỏi bị ám sát chết ở 

Quảng Trưởng Thánh Phêrô ngày 

13/5/1981, vào đúng ngày giờ 64 năm 

trước Mẹ đã hiện ra ở Fatima. 

 

Từ những sự kiện của Nhóm TĐCTT 

với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

của mình như thế, chúng ta có thể nói và 

so sánh thế này: Nếu “máu và nước 

chảy ra” từ cạnh sườn Chúa Kitô tử giá 

(xem Gioan 19:25), biểu hiệu cho một 

Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô được 

hạ sinh sau khi Người đã chết thế nào, 

thì Nhóm TĐCTT cũng chính là hoa trái 

xuất phát từ cạnh sườn ước vọng “chớ 

gì anh chị em là những chứng nhân cho 

lòng thương xót” của vị giáo hoàng đã 

qua đời, sau khi ngài đã hoàn tất việc 

mở màn cho Thời Điểm Thương Xót, là 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như 

vậy (đoạn này là do ảnh hưởng tư 

tưởng của anh Tĩnh). Tạ ơn LTXC. TẤT 

CẢ LÀ HỒNG ÂN. 

 

Tạ ơn LTXC, qua việc quan phòng thần 

linh, một cách mầu nhiệm như chính 

LTXC, đã qui tụ chúng con lại thành 

Nhóm TĐCTT, từ giáo dân đến cả linh 

mục, từ các hội đoàn kỳ cựu nổi tiếng 

khác nhau trong cộng đồng dân Chúa: 

Phong Trào Cursillo, Phong Trào Canh 

Tân Đặc Sủng, Phong Trào Linh Thao 

Đồng Hành, Phong Trào Tông Đồ 

Fatima Thế Giới, Phong Trào Thăng 

Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Gia Đình 

Nazarét, Gia Đình Tận Hiến Đồng 

Công, Đạo Binh Hồn Nhỏ, Đạo Binh 

Đức Mẹ v.v., để cùng nhau loan truyền 

LTXC, bằng các Khóa LTXC hằng năm ở 

các nơi, cũng như bằng các việc bác ái 

cứu trợ ngay từ đầu và truyền giáo từ 

Năm Thánh Thương Xót 2016 cho tới 

nay, càng ngày càng sinh động hơn bao 
giờ hết theo ơn gọi và sứ vụ chuyên biệt 

hợp với Thời Điểm Thương Xót của Nhóm 

TĐCTT. TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN. 

 

Tạ ơn LTXC, nhờ lời chuyển cầu và bảo 

trợ của Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II, đã liên lỉ hiện diện và tỏ hiện 

nơi Nhóm TĐCTT chúng con, ở chỗ tình 

đoàn kết của chúng con trong các cuộc 

hội ngộ tổng nhóm hay tiểu nhóm hoặc 

từng vùng, để cầu nguyện và chia sẻ với 

nhau, cùng nhau đọc kinh Lòng Thương 

Xót vào lúc 3 giờ chiều hằng ngày, để 

mừng lễ và tĩnh tâm nội bộ, để thăm 

viếng và ủy lạo nhau, để tham dự hậu 

sự của nhau (phần tử hay thân nhân), để 

Chầu Chúa và Đền Tạ Mẹ, để hành 
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hương với nhau vào những thời điểm 

lịch sử  của Giáo Hội (2014 và 2017), 

cũng như để phục vụ và đóng góp, nhờ 

đó được thực sự chứng kiến thấy phép 

lạ bánh hóa ra nhiều tái diễn một cách tỏ 

tường ngoài sức tưởng tượng. TẤT CẢ 

LÀ HỒNG ÂN. 

 

Tạ ơn LTXC đã càng tỏ mình ra một 

cách hùng hồn hơn nữa qua những gian 

nan thử thách trong việc tổ chức các 

Khóa LTXC ở một số nơi, nhất là qua 

“sự cố” bất ngờ sau chuyến Hành 

Hương Thời Điểm Maria 2017, một 

chuyến hành hương biệt tôn Thánh Mẫu 

Fatima nhân dịp mừng kỷ niệm bách 

niên (1917-2017) Biến Cố Fatima, một 

Người Nữ (xem Khởi Nguyên 3:15) 

cùng với giòng dõi của Mẹ vốn là kẻ thù 

không đội trời chung của satan ngụy 

thần, nhất là trong một thời điểm hắn 

biết rằng chẳng còn nhiều thời gian 

được phép hoành hành và lộng hành 

nữa, Thời Điểm Maria cũng là Thời 

Điểm Thương Xót từ đầu thế kỷ 19 cho 

tới ngày cùng tháng tận. TẤT CẢ LÀ 

HỒNG ÂN. 

 

Xin cảm ơn Quí TĐCTT rất thân yêu 

của chúng em, đã chẳng những tham dự 

các Khóa LTXC từ đầu tới nay, mà còn 

gia nhập Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé 

này, theo tác động của Thánh Linh, bất 

chấp người khởi xướng chỉ là một giáo 

dân như mình. Hơn thế nữa, một khi đã 

gia nhập, quí anh chị còn nhiệt thành 

hưởng ứng và hợp tác những gì được 

phát động chung, coi như việc của chính 

mình, bằng cách kêu gọi nhau tham dự 

và tự động đóng góp (cả công lẫn của), 

và sắp xếp chuyên chở để kéo nhau tới 

tham dự. Điển hình nhất là các Khóa 

LTXC ở các nơi, các anh chị có trách 

nhiệm (trưởng vùng hay trưởng nhóm 

hoặc trưởng ban ngành) cùng các anh 

chị của mình đã doàn kết và vui vẻ hết 

mình phục vụ bao nhiêu có thể cho 

LTXC và các linh hồn v.v. TẤT CẢ LÀ 

HỒNG ÂN. 

 

Xin tạ ơn Quí Cha Linh Hướng:  

 

1- Cha Nguyễn Tuấn Long, một trong 8 

TĐCTT đầu tiên 2009, kiêm linh hướng 

đầu tiên từ năm 2009, rồi tổng linh 

hướng từ năm 2011-2014; 

 

2- Cha Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ 

Blessed Sacrament Westminster rồi 

Chánh Xứ Giáo Xứ St Barbara, GP 

Orange, kiêm Tổng Linh Hướng của 

Nhóm TĐCTT từ cuối năm 2014; 

 

3- Cha Nguyễn Đức Minh, TĐCTT Khóa 

LTXC XI – 2014, Phó Tổng Linh Hướng 

từ năm 2014, vị phó TLH được phong 

tước Đức Ông năm 2017; 

 

4- Cha Hà Đăng Đoàn, linh mục giúp xứ 

Thánh Ann ở TGP Philadelphia, linh 

hướng Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc 

Hoa Kỳ năm 2013, sau Khóa LTXC V; 

 

5- Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, bề trên 

tổng quyền phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu 

Thế VN hải ngoại, kiêm linh hướng 

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston 

TX từ năm 2013, sau Khóa LTXC VI; 

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, chủ tịch Cộng 

Đồng Công Giáo VN TGP Galveston-



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

360 
 

Houston TX đã đón nhận Nhóm TĐCTT 

từ năm 2013; 

 

6- Cha Đào Xuân Thành, Chánh Xứ GX 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP 

Seattle WA từ năm 2013 sau Khóa LTXC 

VIII; 

 

7- Cha Vũ Đình Huyến, CRM, linh mục 

quản nhiệm cộng đoàn VN GP 

Rochester NY, linh hướng Nhóm 

TĐCTT trong thời khoảng 2014-2015, 

sau Khóa LTXC XIII, và Cha Vũ Toàn 

Khoa, CRM, linh hướng Nhóm TĐCTT 

GP Rochester NY này từ 2015 tới nay; 

 

8- Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, Giám 

Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, 

linh hướng Nhóm TĐCTT GP San 

Bernadino, CA từ năm 2014 sau Khóa 

LTXC XIV; 

 

9- Cha Trịnh Đức Hòa, Chánh Xứ Tổng 

Thần Micae GP Dallas TX, linh hướng 

Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX từ 

năm 2016, sau Khóa LTXC XVI; 

 

10- Cha Nguyễn Hoan Lương, CRM, quản 

nhiệm cộng đoàn Việt Nam Honolulu 

GP Hawaii HI, linh hướng Nhóm 

TĐCTT ở GP này từ năm 2017, sau khóa 

LTXC XXII 2017; 

 

11- Cha Vũ Minh Tiến, OP, phó xứ Giáo Xứ 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP 

Arlington VA, linh hướng Nhóm 

TĐCTT từ năm 2017, sau Khóa LTXC 

XXVI. 

 

12- Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT Khóa 

LTXC XXVII 2017 GP San Jose, linh 

hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA, 

từ năm 2017, sau Khóa LTXC XXVII.  

 

Biến cố Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 

(2008), chứ không phải 10 năm thành 

lập (2009), vì không được Ơn khởi động 

(trực tiếp liên quan đến Thiên Chúa) 

cũng chẳng bao giờ xẩy ra Việc thành 

lập (liên quan đến con người). Và chính 

vì là Ơn nên TĐCTT chúng ta cần phải 

hướng về Chúa là Đấng ban ơn và là 

chính Đấng làm nên tất cả mọi sự theo ý 

muốn tối hậu của Chúa vào thời điểm 

Chúa ấn định trong lịch sử loài người, 

cũng như phải cám ơn các vị linh huớng 

là đại diện Chúa và Giáo Hội, cùng cám 

ơn nhau là những tâm hồn đã được 

Ngài tác động để qui tụ lại thành một 

nhóm mang danh xưng TĐCTT 10 năm 

về trước. 

 

Vậy, để mừng kỷ niệm 10 Năm Ơn Khởi 

Động, theo ý hướng của anh Tĩnh 

thường hay bày tỏ ước nguyện của 

mình trong các email gửi cho chung 

Nhóm, giờ đây, TĐCTT chúng ta hãy 

cùng nhau hiệp thông dâng lên LTXC 

lời khẩn nguyện thiết tha sau đây:  

 

Xin LTXC luôn ấp ủ Nhóm TĐCTT 

chúng con trong Trái Tim Vô Nhiễm 

Nguyên Tội Mẹ Maria.  

 

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của 

từng TĐCTT chúng con ở mọi nơi, trong 

mọi lúc và hết mọi sự, và là chính Niềm 

Vui Thương Xót cho cuộc đời Thừa Sai 
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Thương Xót của Nhóm TĐCTT mới mẻ 

nhỏ bé chúng con.  

 

Xin LTXC làm cho Nhóm TĐCTT chúng 

con, theo khuôn mẫu của Thánh 

Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II, luôn xứng đáng trở thành 

một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu 

rụi (xem Xuất Hành 3:12-13), để LTXC có 

thể tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT 

chúng con, và liên tục tỏ hiện qua Nhóm 

TĐCTT chúng con. Amen.  

 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN. Alleluia! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEO GRATIAS 

THANKS BE TO GOD 

MAGNIFICAT 

XIN CẢM TẠ NGỢI KHEN CHÚA 
 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương – Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2018) 

 

362 
 

 

 

 

TĐCTT 

 LỜI NGUYỆN CẦU CHO NHAU  
(vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng, Ngày Thánh Tâm Chúa) 

  

ạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con biết rằng chúng con không đáng được 

Cha nhận lời cầu xin của chúng con. Trước hết, vì chúng con chẳng xứng đáng, 

chẳng có công gì để được Cha trả công. Sau nữa, chúng con còn liên lỉ từ chối 

Cha không làm theo Thánh Ý tối cao vô cùng trọn hảo của Cha mỗi khi chúng con vô 

tình nhất là cố ý sa ngã phạm tội làm mất lòng Cha.    

Bởi thế, chúng con chỉ còn biết tin tưởng vào Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha, một 

Tình Yêu nhân hậu đến độ Cha đã chẳng những yêu thương nhân loại vô cùng hèn 

mọn và tội lỗi chúng con khi ban Con Một của Cha cho chúng con nơi Lời Nhập Thể, 

mà còn phó nộp Người vì tất cả chúng con nơi Cuộc Khổ Nạn và Tử Giá vô cùng đau 

thương khốn nạn của Người, thì Cha còn tiếc gì với chúng con nữa.    

Vậy xin Cha đừng nhìn đến thân phận vô cùng bất xứng của chúng con, mà hãy vì Tình 

Yêu vô cùng nhân hậu của Cha, vì cuộc khổ nạn và tử giá vô cùng châu báu của Con 

Cha cho phần rỗi và vinh phúc của chúng con và toàn thế giới, và vì công nghiệp của 

Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, cũng như của Các Thánh trên trời và người lành 

dưới thế, xin Cha đoái thương ban cho chúng con những gì tốt nhất theo Thánh Ý của 

Cha.  

Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi sự, Cha biết chúng con còn hơn chúng con biết bản thân 

chúng con, và Cha yêu chúng con còn hơn chúng con yêu bản thân chúng con, hôm 

nay, Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Con Chí Ái của Cha, chúng con xin đặc biệt 

dâng lên Cha hết mọi người và từng người anh chị em trong Nhóm TĐCTT của chúng 

con, nhất là những anh chị em của chúng con ở trong những hoàn cảnh cần đến Lòng 

Thương Xót Chúa của Cha hơn bao giờ hết và hơn ai hết:  

- Về phần xác: đang bị đau yếu bệnh nạn hay tật nguyền, đang bị túng thiếu về vật chất, 

đang gặp tai nạn bất ngờ hay một thiên tai nào đó xẩy ra... (chúng ta có thể thinh lặng một 

chút để dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những 

trường hợp này!)  

L 



Lưu Niệm Đại Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương I (8-10/6/2018) 

363 
 

- Về phần hồn: đang bị cám dỗ chiều theo lòng thù hằn giận ghét, theo tình cảm lăng 

loàn, theo lòng gian tham tiền bạc của cải, theo danh vọng chức quyền, theo ý nghĩ nghi 

kỵ xét đoán, nhất là sắp ngã lòng trông cậy; đang cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi; đang bị 

hiểu lầm và oan ức; đang bối rối nghi nan trong lương tâm; đang cố gắng vượt thoát 

cuộc sống tội lỗi bất chính... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ riêng cho 

những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những trường hợp này!)  

- Về đời sống: đang bị thất nghiệp hay long đong tìm việc làm; đang sống trong một gia 

đình đầy những bất hòa giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ con cái; đang bị trục trặc với 

cộng đoàn hay hội đoàn; đang có người thân lâm trọng bệnh, hấp hối hay mới qua đời; 

có ngày sinh nhật hay quan thày trong tháng này... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để 

dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những trường 

hợp này!)   

Xin Cha thương ban ơn giúp sức cho chúng con, để dù vô cùng mù quáng và yếu hèn, 

chúng con cương quyết không bao giờ làm mất lòng Cha, vì bất cứ lý do nào hay bởi 

bất cứ tạo vật nào, trái lại, như Con Cha và với Con Cha, chúng con biết chấp nhận mọi 

sự theo Thánh Ý của Cha, bằng một lòng tuyệt đối tin tưởng phó thác vào sự quan 

phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Lòng Thương Xót Cha, đáp lời "xin vâng" như 

Mẹ Đồng Công Maria và như các Thánh khi các ngài còn sống trên trần gian 

này, để Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 

trời.   

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhuợng trong lòng, xin hoán cải chúng 

con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa, để chúng con biết nhìn hết 

mọi anh chị em của chúng con bằng ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như 

Mẹ Maria, cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh gợi ý 
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