
 

                     THÁNG 03-04/2014 – SỐ 238 

 

Quí Anh Chị thân mến, trong lá thư tâm tình trao gởi tháng này, em xin thưa với Quí Anh Chị ít 

điều sau đây: 

1. MÙA CHAY & PHỤC SINH 

Nếu có người hỏi trong một năm phụng vụ lễ nào quan trọng nhất? thì có lẽ ai trong chúng ta 

cũng có thể dễ dàng trả lời đó là Lễ Chúa Phục Sinh. Quả thực là như thế, biến cố Chúa Phục Sinh là 

một biến cố quan trọng nhất đối với chúng ta, vì nếu Chúa Giêsu không phục sinh thì tất cả những gì 

chúng ta tin và cử hành đều ra vô ích, như chính Thánh Phaolô nói: “Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì 

niềm tin của chúng ta ra vô ích” (1Cor15:17). Để chuẩn bị tâm hồn kỷ niệm biến cố quan trọng này, 

Giáo Hội kêu gọi chúng ta bước vào Mùa Chay với nghi thức sức tro trên đầu với và nhắc nhớ chúng ta 

là thân phận trở về bụi đất, đồng thời kêu gọi chúng ta sám hối sống tốt hơn trong khiêm tốn, chay tịnh 

và cầu nguyện. Ước mong rằng trong Mùa Chay Thánh này, mỗi người trong chúng ta hãy dốc lòng hay 

cố gắng chừa bỏ đi một thói xấu hay tập một thói quen tốt.  Nếu được như thế, Mùa Chay và Phục Sinh 

này, chúng ta làm được một việc gì cụ thể và nhờ đó chúng ta trở nên một tín hữu, một phần tử 

GĐTHĐC tốt hơn và hữu ích hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau được thực sự phục sinh với Chúa 

Kitô qua sự sám hối và quyết tâm thay đổi cuộc sống tốt hơn trong Mùa Chay Thánh và Phục Sinh này. 

2. CHUẨN BỊ CHO HAI KHÓA TĨNH HUẤN 2014 

Như Quí Anh Chị biết, một trong những sinh hoạt quan trọng của chúng ta 2 khóa tĩnh huấn 

hằng năm. Năm 2014 chúng ta có 2 khóa tĩnh huấn: 

Khóa 44HK – từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 tại Carthage, MO 

Khóa 45HK – từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 7 tại Riverside, CA 

Nội dung hai khóa tĩnh huấn hướng về Gia Đình và Hôn Nhân với chủ đề: 

Trẻ Giêsu Trở Về Nhà và Vâng Phục Cha Mẹ (Lc 2:51) 

Như em đã trình thưa với Quí Anh Chị trong các bản tin và báo Thánh Gia trước, vì là năm 

hướng về gia đình theo nhịp sinh hoạt của Giáo Hội hoàn vũ, trong khóa tĩnh huấn 44HK và 45HK sẽ có 

nhiều sinh hoạt có tính cách cổ võ đời sồng hạnh phúc trong gia đình. Quí Anh Chị nào tham dự khóa 

44HK tại Nhà Tỉnh Dòng, nếu có con em thanh thiếu niên thì có thể mang các em theo để các em tham 

dự vào các chương trình sinh hoạt bằng song ngữ do Anh linh mục Việt Thắng, CMC (mội linh mục trẻ 

của Dòng sinh tại Hoa Kỳ), để các em có dịp tìm hiểu thêm về linh đạo Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 
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và học hỏi nhiều điều hữu ích. Trong báo tháng này em tiếp tục gởi kèm đơn ghi danh tham dự, xin Quí 

Anh Chị, nếu có thể, ghi danh sớm để tiện việc sắp xếp. Xin Quí Anh Chị xem thêm phần giới thiệu và 

chương trình sơ toát để rõ hơn. Báo lần tới em sẽ đăng chương trình chi tiết hơn. 

3. XIN TRI ÂN 

Nhân tiện đây, em xin gởi đến Anh Tổng Vụ, Anh Giám Tỉnh, Quí Anh Trong Tổng và Hội 

Đồng Phục Vụ, Quí Anh Em Tu Sĩ Dòng Mẹ, Tỉnh Dòng, và Quí Anh Chị trong Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công khắp nơi đã đến thăm viếng, hợp dâng Thánh Lễ, xin lễ, gởi vòng hoa, gọi điện thoại, e-

mails, cards… để phân ưu với em và gia đình sau khi mẹ em được Chúa gọi về ngày 6 tháng 2 vừa qua. 

Sự quan tâm của tất cả Quí Anh Bề Trên, Quí Anh Tu Sĩ và Quí Anh Chị GĐTHĐC là một niềm an ủi 

lớn lao cho cá nhân em và gia đình em. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Đồng Công và Cha 

Thánh Giuse, trả công bội hậu cho tất cha Quí Anh Chị và luôn gìn giữ Quí Anh Chị trong tình yêu 

thương săn sóc của các Ngài. Vừa được tin mẹ em qua đời, em về Việt Nam ngay, trong thời gian tang 

lễ em nhận được khá nhiều e-mail và điện thoại và em cũng cố gắng reply để cám ơn, nhưng chắc không 

thể nào tránh được thiếu xót. Xin Quí Anh Chị thông cảm và bỏ qua cho em. Một lần nữa em xin chân 

thành tri ân tất cả Quí Anh Chị.  Hẹn gặp Quí Anh Chị trong hai khóa tĩnh huấn và Ngày Thánh Mẫu. 

Em Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC 

Đặc trách  

     

 

 

 
 

Xin Kính Chúc 
   

Anh Tổng Vụ 
Anh Giám Tỉnh 

Quí Anh Tu Sĩ CMC 
Toàn Thể Quí Anh Chị GĐTHĐC 

   

Tràn Đầy Ân Phúc 
Trong Chúa Phục Sinh 

Và Luôn Được 
Mẹ Đồng Công 

Yêu Thương Ấp Ủ 
GĐTHĐC 
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Quí Anh Giảng Thuyết Trong 2 Khóa Tĩnh Huấn 44 HK và 45 HK 

 

                            
                          Anh GT Nhiên, CMC         Anh Vận, CMC             Anh Toản, CMC         Anh Thành, CMC 

 

                  
                Anh Hy, CMC          Anh Cao, CMC           Anh Thắng, CMC          Anh Jimmy Bích      Anh Tâm Phương  

        
  Bên cạnh đó còn Quí Anh Linh Mục và Tu Sĩ: 

                                             Thanh Cao, Trần Mại, Viết Luận, Ngọc Bích, Vƣơng Cần, Vũ Nghi   

                                             và Anh Trung Đan, Trung Thứ, Chí Nhân sẽ giúp trong phần 

                                              chia sẻ Lời Chúa và các sinh hoạt khác   

 
 

BAN TỔ CHỨC HAI KHÓA TĨNH HUẤN 44HK & 45HK 
+ Khóa 44HK tại Nhà Tỉnh Dòng từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2014 

Trưởng Ban:   A. Nguyễn Văn Triệu  281-484-2517 

Phó Ban:   A. Tăng Anh Tú  281-648-1255 

Thư Ký:   C. Hoàng Kiều Hạnh  281-403-1061 

Thủ Quĩ:   C. Nguyễn Thu Vinh  409-543-1079 
 

+ Khóa 45HK tại Riverside, CA từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 7 năm 2014 

 Trưởng Ban:  A. Tâm Phương  (909) 899-3590 / 974-9520 (C) 

 Phó Ban: A. Khổng Xuân Bính (626) 336-6406 / 674-5886 (C) 

 Thư Ký: A. Đinh Tiến Đạt (714) 492-0701 (C) 

 Thủ Quĩ: C. Ngô Thị Trinh (951) 359-3464 (H) 

 

Quí Anh Chị nào muốn đóp góp văn nghệ xin liên lạc: 

Khóa 44HK tại Cathage, MO – Anh Chức tại số: 405-921-3587 

Khóa 45HK tại Riverside, CA – Chị Thanh Hồng tại số: 408-888-8762  
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Nội Dung 2 Khóa Tĩnh Huấn Hướng Về Gia Đình 

“Con Trẻ Trở Về Nhà và Vâng Phục Cha Mẹ” (Lc 5:21) 
 

1. “Xin phép”, “Cám ơn” và “Xin Lỗi” (Do Anh GT. Vũ Minh Nhiên, CMC) 
Những ngôn từ cần phải có trong gia đình. Đây là lời khuyên rất thực tế của Đức Thánh Cha Phanxicô 

để giữ được hạnh phúc bình an trong các gia đình.  

 
 

2. “I” và Đời Sống Gia Đình (Do Anh Trần Trung Thành, CMC) 
I = I-phone, I-nternet, I-pad, I-pod… Kỹ thuật truyền thông liên lạc thay đổi tân tiến đến chóng mặt. 

Đây là con dao 2 lưỡi: có lợi nhưng cũng mang lại độc hại trong các gia đình. Chúng ta cần biết, đề 

phòng, và xử dụng sao cho lợi ích. 

 
 

3. Gia Đình Giữ Đạo hay Sống Đạo (Do Anh Trần Quốc Toản, CMC) 
Quan niệm thực hành Đức Tin ngày nay khác xưa ra sao. Hoàn cảnh hiện tại tại Hoa Kỳ khiến chúng ta 

cần thay đổi quan niệm và cách thực hành Đức Tin để con cháu mai sau có thể tiếp tục sống Đức Tin 

một cách thực tiễn, lạc quan và vẫn giữ được nét văn hóa Việt Tộc. Nếu chỉ giữ đạo thì chưa phải là 

sống đạo: Một thử thách. 

 
 

4. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (Do Anh Nguyễn Châu Hy, CMC) 
“Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ”. Cuộc sống hiện tại của chúng ta và gia đình chúng ta, với 

những gì chúng ta có khiến chúng ta cảm thấy đủ và hạnh phúc chưa hay chúng ta còn những nhu cầu 

khác. Hạnh phúc của chúng ta có bao gồm niềm tin và lòng phó thác vào Chúa và Đức Mẹ không?  

 
  

5. Đề tài cho giới thanh thiếu niên – Tiếng Anh (Anh Nguyễn Việt Thắng, CMC) 
a. The X-Factor: Discovering your (divine) gifts.  

b. Hunger Games: Catching the holy fire. 

 

LƢU Ý: Anh Linh Mục Thắng là một linh mục trẻ của Tỉnh Dòng sinh tại Hoa Kỳ và có nhiều 

kinh nghiệm sinh hoạt tâm linh với các em thanh thiếu niên (teens). Anh sẽ đảm trách các sinh 

hoạt dành cho các em bằng tiếng Anh trong khóa 44HK tại Tỉnh Dòng. Quí Anh Chị nào muốn 

đƣa con em cùng đi để tham dự những buổi sinh hoạt rất bổ ích này cho đời sống đạo và xã hội 

của các em, xin ghi danh cho các em cùng với đơn tham dự khóa nhé.   

 

Nguyện Ngắm Ban Sáng (Carthage, MO): 

(1) Anh Bích: Nghe nhau 

(2) Anh Cần:  Hiểu nhau 

(3) Anh Vận: Thương nhau 

Nguyện Ngắm Ban Sáng (Riverside, MO): 

Anh Tâm Phương: (1) nghe nhau 

                               (2) Hiểu Nhau 

                               (3) Thương Nhau 

 

Như quí Anh Chị thấy, năm nay là năm cuối cùng em đảm trách việc tổ chức 2 khóa tĩnh huấn, 

em mời lại tất cả những Anh đã cùng đồng hành với GĐTHĐC chúng ta trong suốt thời gian qua tham 

gia vào việc chia sẻ những đề tài trên. Em tin rằng hai khóa Tĩnh Huấn này sẽ mang lại rất nhiều bổ ích 

cho Qui Anh Chị 
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Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật II – Mùa Chay A – Mt 17:1-9 

MẮT ĐỨC TIN – MẮT TRÁI TIM 
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  

             

Có nhiều điều ta nhìn mà không thấy ví dụ như tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Người ta chỉ thấy 

những dấu hiệu của tình yêu như: sự âu yếm, quà tặng, sự quên mình. Còn chính tình yêu thì ta không 

thấy. Vì cái chính yếu thì vô hình, ta chỉ nhận thấy được bằng trái tim. Có nhiều điều ta chỉ thấy bề mặt 

mà không thấy bề sâu, ví dụ như con người. Khi nhìn một người ta chỉ thấy diện mạo, hình dáng bên 

ngoài. Hiếm khi ta thấy được tâm tư tình cảm của người khác, kể cả những người thân yêu sống kề cận 

bên ta. Nhưng còn linh hồn của người ta thì không ai thấy bao giờ. Ta chỉ thấy được bằng đức tin.  

Đức Giêsu xuống thế làm người đã trở nên giống như một người phàm. Người che giấu thần tính 

vinh quang sáng láng trong một thân xác nghèo hèn. Bình thường không ai nhận ra thiên tính của Người, 

ngay cả các môn đệ luôn kề cận bên Người. 

Hôm nay, khi Chúa tỏ mình ra, các ông chới với ngỡ ngàng. Lòng các ông tràn ngập niềm vui 

khi nhìn thấy vinh quang của Người. Thần tính vinh quang biểu lộ, rọi sáng vào nhân tính làm cho nhân 

tính được tôn vinh "Diện mạo của Đức Giêsu chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh 

như ánh sáng". Ánh sáng thần tính rọi vào nhân tính đem lại cho ta bao niềm hy vọng vì nhân tính của 

Đức Giêsu gánh lấy cả nhân loại trên mình, nên ánh sáng thần linh cũng soi rọi cả vào chúng ta, vào cái 

thế giới tối tăm, tội lỗi, yếu hèn, vào cái thân xác rã rời mệt mỏi của ta. Ánh sáng ấy cho tôi hiểu rằng: 

Thiên Chúa đang ẩn hình trong vạn vật. Người ở nơi thâm sâu nhất của thân thể tôi như thánh Augustinô 

đã cảm nghiệm: "Người ở bên trong, còn tôi ở bên ngoài". 

Người ẩn tàng trong mọi quan hệ, trong mọi niềm vui, trong mọi tình bạn, trong mọi tình yêu. 

Bởi vì hạnh phúc là gì nếu không phải là đi tìm cái ở cốt lõi, là nguồn mạch của hạnh phúc, là chính 

Thiên Chúa hằng sống. Anh sáng ấy ngầm nói với tôi rằng: vinh quang Thiên Chúa như hạt giống đang 

vùi chôn trong lòng tất cả mọi anh em sống quanh tôi. Vinh quang ấy đang bị che lấp đàng sau những 

mái tranh thô sơ, những thân thể gầy guộc, những ánh mắt mệt mỏi lờ đờ. 

Nhận thức ấy thôi thúc tôi trở về tin Chúa trong đáy lòng mình. Càng bóc đi lớp vỏ tội lỗi của 

tôi, thì dung nhan Thiên Chúa càng hiện rõ. Càng chìm sâu vào nơi tối tăm thinh lặng, tôi càng tới gần 

Chúa hơn. Nhận thức ấy giúp tôi kính trọng anh em vì anh em là những cung thánh đền thờ nơi Thiên 

Chúa ngự trị, là những vườn ươm hạt mầm thần linh, là những bình sành chứa đựng kho tàng cao quý. 

Như thế, sống Mùa Chay chính là bóc hết lớp vỏ tội lỗi để dung nhan Thiên Chúa tỏ hiện rạng ngời nơi 

tâm hồn tôi. Hành trình Mùa Chay chính là hành trình nội tâm trở về đáy lòng mình để gặp được Chúa. 

Ăn chay nghĩa là đến với anh em bằng thái độ kính trọng, là bảo vệ hạt mầm thần linh đang đâm chồi 

nẩy lộc trong các tâm hồn. 

Chương trình hành động trong Mùa Chay, là tiếp tay đem ánh sáng thần linh của Đức Kitô soi 

chiếu vào những mảnh đời tăm tối, những thân phận hẩm hiu, sao cho dung nhan nhân loại chói ngời 

ánh sáng nhân phẩm, ánh sáng văn hoá, ánh sáng lương tâm và ánh sáng thần linh. 

Như thế ta đang cộng tác vào việc biến hình thế giới. Như thế ta đang bước theo chân Đức Kitô 

đưa nhân loại vào hành trình Phục sinh. 

(Trich từ Vietcatholic) 
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Lời Nguyện: Lạy Đức Kitô, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ để con nhìn thấy Chúa trong anh em. Xin ban 

cho con trái tim bén nhạy để con nhìn thấy những thực tại vô hình. Amen. 

  

CÂU HỎI GỢI Ý: 

1. Theo Đức Tổng Kiệt, vinh quang của Thiên Chúa có thể tìm được ở nơi đâu trong mối liên hệ với tha nhân? 

2. Trong Mùa Chay, chúng ta phải làm gì cụ thể đế vinh quang Chúa được tỏ hiện nơi chúng ta?  

3. Thế nào là ăn chay đúng nghĩa theo tinh thần Phúc Âm và khuyến khích của Giáo Hội? 

 

   

Tháng Kính Thánh Giuse 

Nguồn Gốc Tháng Kính Thánh Giuse 
 

- Người khởi xướng việc tôn sùng Thánh 

Giuse trước tiên trong Giáo Hội là Đức Hồng Y 

Patricio Daily.   Ngài đã chép sách để cổ võ cho 

mọi người tin tưởng tôn kính Thánh Cả. 

- Thế kỷ 12, thánh Bênađô, thánh Tôma 

Aquinô, thánh Bonaventura, rao giảng về Thánh 

Cả Giuse. 

- Thế kỷ thứ 15, nhà thần học Gerson 

Trường Đại Học Paris,  đã tiếp tục việc cổ động 

này. Trong Hội Nghị thành Constantinô,  trước 

mặt đông đủ các vị Sứ Thần Tòa Thánh,  các 

Thần Học Gia.... Ông đã thuyết trình một bài rất 

hùng hồn về thế lực và lòng nhân lành của Thánh 

Cả Giuse.  Kết quả Hội Đồng đã tôn nhận Thánh 

Giuse là Đấng Bảo Trợ Đại Hội. 

- Thế  kỷ  thứ  16, bà Thánh Têrêsa Mẹ cổ 

động lòng sùng kính Thánh Cả. Bà Têrêsa đã 

dùng chính đời sống mình để làm gương khuyến 

khích các chị em trong Dòng.   Bà quả quyết rằng 

:"Chưa  bao  giờ  tôi kêu cầu Thánh Cả Giuse mà 

Ngài không giúp đỡ tôi.  Nhất là việc nhờ Ngài tu 

sửa lại Dòng Kín".   

- Thế kỷ 17, giám mục Bossuet tại nước 

Pháp đọc diễn văn ca ngợi Thánh Giuse gây tiếng 

vang tới Rôma, Đức Ubarnô 8 đã nâng lễ thánh 

Giuse lên bậc lễ buộc trong nước Pháp. 

- Tại nước Austria (Áo), vua Leopoldo 

nhiệt liệt ca tụng Thánh Giuse, đã xin Tòa thánh 

cho lập lễ Hôn phối thánh Giuse với Đức Mẹ để 

ghi ơn thánh Cả đã cho sinh con nối dòng và 

chiến thắng quân Turkey. 

- Thế kỉ 19, năm 1870, Đức Piô 9, theo đề 

nghị của các nghị phụ Công đồng Vatican I, đặt 

Thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ Giáo hội và 

truyền mừng lễ ngày 19 tháng 3 hàng năm trọng 

thể . 

Năm 1889, Đức Lêô 13 ra thông điệp về 

Lòng tôn kính Thánh cả Giuse và truyền lấy 

tháng Ba hàng năm tôn kính Ngài. (Châu Thủy, 

Thánh Giuse trong Phúc âm, NSTTĐM, 1989, 

trang 148-150) 

Đức Piô 11 tuyên xưng Thánh cả là  Mẫu 

gương đời lao công.  Và Đức Thánh Cha Piô 12 

đã đặt Thánh Giuse làm chủ các gia đình. 
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Lễ & Ngày Kính 

 

 

vùng 

 

Trƣởng vùng 

 

e-mail 

Mẹ Thiên Chúa – 01 / 01 Arlington, TX A. Vũ Kỳ  ronaldvu@att.net 

Thánh Giuse – 19 / 03 Los Angeles, CA C. Ngô Thị Tuất dzuyca@yahoo.com 

Mẹ Nhận Tin – 25 / 03 Sacramento, CA C. Vũ Thị Tuyết tuyetvusac@yahoo.com 

Mẹ Nhận Tin - 25 / 03 Wichita, KS A. Đỗ Rƣ rucando99@yahoo.com 

Mẹ Nhận Tin - 25 / 03 St. Bernadino, CA A. Nguyễn N. Nguyên nnnguyen68@yahoo.com 

Mẹ Thăm Viếng – 31 / 05 Minnesota, MN A. Nguyễn Q. Thanh paulnguyen24_7@yahoo.com 

Mẹ Lên Trời – 15 / 08 Lincoln, NE A. Nguyễn V. Hào haovnguyen1@gmail.com 

Mẹ Đồng Công – 15 / 09 Orange County, CA C. Trần Hoàng Vân ArtLarsen@hotmail.com 

Mẹ Mân Côi – 07 / 10  San Jose, CA C. Nguyễn T. Hồng baotrungnguyen@yahoo.com 

Mẹ Mân Côi – 07 / 10 Fort Worth, TX C. Trần Thị Thục tuanthuc57@yahoo.com 

Mẹ Mân Côi – 07 / 10 Kansas City, MO A. Phạm Kim Long longhuepham@gmail.com 

Mẹ Mân Côi – 07 / 10 Oklahoma, OK A. Nguyễn H. Chức chuchng@yahoo.com 

Mẹ Dâng Mình – 21 / 11 Fort Worth, TX A. Nguyễn Văn Hạnh hanhnguyen5589@att.net 

Mẹ Dâng Mình – 21 / 11 Houston, TX A. Nguyễn Triệu trieun99@gmail.com 

Mẹ Dâng Mình – 21 / 11 NJ và PA C. Hoa (Vũ Khánh) ekvu@ttkassociates.com 

Mẹ Vô Nhiễm – 08 / 12 Denver, CO C. Nguyễn Thị Hƣơng hnpham@comcast.net  

 Quí Anh Chị nào chƣa gởi form sau đây, xin gởi về cho em sớm nhé để em cập nhật vào số báo tới. Nếu có 

gì sai xót, xin Quí Anh Chị cho em biết để sửa chữa. Gởi về: Lm. Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC 

1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836 hoặc e-mail:  paulchaucmc@yahoo.com 

Tên vùng: ____________________________________________________________ 

Tên Trưởng vùng: ______________________________________________________ 

Điện thoại: ___________________________ E-mail: __________________________ 

Tên và Ngày Mừng Bổn Mạng: ____________________________________________ 

Tên phó vùng: __________________________________________________________ 

Tên thư ký vùng: ________________________________________________________ 

Tên thủ quĩ vùng: ________________________________________________________ 

Nhiệm kỳ - tháng / năm bắt đầu và kết thúc: ___________________________________ 

Ước lượng số thành viên trong vùng: ________________________________________ 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * 

   

 

 

GĐTHĐC MIỀN TÂY HOA KỲ 

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 

 Mỗi độ xuân về thì khắp nơi đều rầm rộ 

đón xuân.  Không biết quý anh chị ở các tiểu 

bang khác thế nào chứ Miền Nam Cali rất rầm rộ 

mỗi khi xuân về.  Riêng Cộng Đồng Việt Nam ở  

Quận Cam, Nam Cali, tết năm nay có tới ba hội 

chợ tết. Thêm vào đó, các chợ, chùa, và nhà thờ 

đều bày bán hoa, quả, bánh, kẹo, không thiếu một 

thứ gì. Không khí rất nhộn nhịp khiến các bãi đậu 

xe không chỗ đi lại. 

 

Cũng như hằng năm, năm nay Miền Tây 

Hoa Kỳ tổ chức mừng xuân tại Đền Thánh Mẹ 

Dâng Con ở Thành Phố Corona.  Tuy rằng tổ 

chức tết vào mùng 9, nhưng không khí xuân vẫn 

còn.  Quý anh chị ở các vùng nam cali (Vùng 

Orange, Vùng Los Angeles, Vùng San 

Bernardino) đã về Đền Thánh Mẹ ở Corona để 

mừng xuân với nhau. Vì đường xá xa xôi nên quý 

anh chị ở các vùng bắc Cali không thể xuống 

mừng xuân được. Tuy vậy, năm nào quý anh chị 

cũng gửi các phần quà cho vùng để mừng xuân  

 

 

 

đến quý cha, đền thánh, nhà mẹ ở Missouri, và 

Việt Nam. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.   

 Năm nay một số đông quý anh chị đã tới 

sớm để tham dự giờ chầu thánh thể vào lúc 8:00 

sáng qua sự hướng dẫn của Anh Trưởng Miền 

(Tâm Phương) và chị Thúy Nga.  Hy vọng rằng 

mỗi năm quý anh chị sẽ đến đông hơn để tham dự 

giờ chầu thánh thể trước Thánh Lễ Mừng Xuân. 

(Xin xem hình dưới.) 

 Sau giờ chầu thánh thể là Thánh Lễ 

Mừng Xuân do Cha Luận Chủ Tế và Cha Duệ 

đồng tế.  Bài giảng đầu năm của cha thiệt sâu 

sắc.  Cha nhắc nhở mọi người hãy trở trành 

“muối” mặn cho đời và “ánh sáng” thế gian.  Ánh 

sáng rất quan trọng trong đời sống, nó làm cho 

cây cối, hoa màu tươi tốt, và các sinh vật được 

lớn lên.  Nó còn giúp chúng ta nhật ra các vật 

chung quanh.  Nếu không có ánh sáng, chúng ta 

có mắt cũng như mù, nhìn cái này ra cái nọ.  Nếu 

không có ánh sáng thì con người không thể nhận 

diện được các màu sắc, không thể nhận diện nhau 

hoặc đến với nhau được, và có lẽ thế giới không 

thể tồn tại.  Cha nói thêm về đặc tính của muối vì 

rất công dụng trong các việc thường ngày, như để 

ướp đồ ăn cho khỏi hư thối, và làm gia vị cho đồ 

ăn được mặn mà. Muối còn dùng để chữa bệnh – 

như sát trùng v.v.  Câu hỏi để mọi người suy nghĩ 

là:  Có phải thế giới vô vị vì tôi là muối nhạt, hay 

thế giới tối tăm vì tôi là đèn hết dầu không? Cha 

kêu gọi cộng đoàn hãy làm muối cho đời, và là 

ánh sáng cho trần gian. Hãy làm muối mặn cho 

đời qua những cử chỉ thân thiện, đầy yêu thương, 

và lời nói dễ thương trong một thế giới đầy “tẻ 

nhạt” hôm nay.  
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 Sau Thánh Lễ là tiệc mừng Xuân tại hội 

trường giáo xứ.  Tuy một số nhỏ quý anh vì công 

việc nên phải về sớm không thể tham dự tiệc 

mừng xuân, nhưng đa số quý anh chị có thể ở lại 

đề cùng mừng xuân với nhau.   Con số tuy hơi 

khiêm nhường nhưng cũng khoảng gần 100 quý 

anh chị tham dự.  Tuy là mùng 9 tết nhưng các 

món ăn thuần túy Việt Nam của ngày Tết vẫn 

không thiếu; như bánh trưng, bánh téc, dưa món... 

v.v. Thêm vào đó, năm nay Anh Trưởng Vùng 

Tâm Phương đặc biệt mang theo pháo... điện. Tuy 

không có “mùi” pháo nhưng cũng làm cho bầu 

không khí thêm nhộn nhịp. Đặc biệt hơn nữa 

chính là Anh Phó Miền Khổng Xuân Bính mặc áo 

dài khăn đống khi đại diện cho miền để chúc 

mừng xuân đến quý cha, và tất cả quý anh chị. 

 Anh Phó miền trông rất hoành tráng.  Mai mốt 

mà có thi hoa hậu...oops thi “áo dài khăn đống” 

em nhất định sẽ đăng ký mượn! 

 

Sau đó cha Giám Đốc Đền Thánh Trần 

Mại đại diện quý cha để chúc mừng xuân đến quý 

anh chị.  Kế đến, Chị Thủ Quỹ Ngô Trinh trao 

các phần quà cho Cha Mại để ngài đại diện gửi 

các phần quà đi.  Các phần quà như sau:  Nhà Mẹ 

Đồng Công Việt Nam ($500), Chi Dòng Đồng 

Công Hoa Kỳ, Missouri ($500), Đền Thánh Mẹ 

Dâng Con, Corona ($500 = $400 quà và $100 xin 

Lễ), và Quỹ GĐTHĐC ($300) – gửi cho Cha Đặc 

Trách Huy Châu.  Xin cảm ơn tất cả quý anh chị 

trong các vùng đã đóng góp cho các phần quà 

trên.  Nhất là quý anh chị ở các vùng bắc Cali.  

Tuy quý anh chị không thể đến tham dự nhưng 

vẫn luôn đóng góp cho các phần quà trên. Hy 

vọng tết năm sau, quý anh chị có thể xuống tham 

dự. 

Tiếp đến, Cha Chủ Tế Luận đã đại diên để 

làm phép của ăn.   Trong khi tiệc mừng cũng là 

giờ vui văn nghệ.  Năm nay phần văn nghệ tuy 

hơi ít tiết mục những cũng vẫn không kém vui 

nhộn.  Anh Nguyễn Cao Thăng đã giải trí với 

những lời chúc tết nhí nhảnh qua các vần thơ bắt 

đầu bằng các vần; Cung Chúc Tân Xuân, Vạn Sự 

Như Ý, Ngũ Khúc Liên Ngôn.  Anh cũng đàn các 

bài hát xuân cho những quý anh chị ca hát, như 

bài Ly Rượu Mừng.  Anh Phạm Đình Trương 

cũng điều đình được các ca viên “nhà vườn” để 

hợp ca bài “Đón Xuân”.   

  

Trước khi kết thúc, Anh Trưởng Miền 

Tâm Phương cảm ơn quý anh chị đã bớt thời gian 

để đến với nhau.  Những lần gặp gỡ nhau này rất 

là quý vì chúng ta không có cơ hội để gặp nhau 

thường xuyên.  Tuy hằng tháng các vùng có gặp 

nhau và cầu nguyện, nhưng mỗi năm các vùng chỉ 

gặp nhau  ba lần đó là Tết Nguyên Đán, Ngày 

Quan Thầy của Nhà Dòng vào tháng 9, và tĩnh 

tâm hằng năm vào tháng 7.  Vì thế, những cuộc 

gặp gở để chia sẻ, hỏi thăm nhau rất là quý báu.  

Anh cũng xin tất cả quý anh chị cầu nguyện cho 

Linh hồn Anna, mẹ của Anh Đặc GĐTHĐC, mới 

qua đời tại Việt Nam.   

 Tuy cũng đã ngoài “mùng” nhưng không 

khí của mùa xuân vẫn còn lai vảng.  Em xin kính 

chúc tất cả quý anh chị trong đại GĐTHĐC khắp 
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nơi một mùa xuân tươi đẹp, một năm mới tràn 

đầy niềm vui, hạnh phúc, và nhất là tình thân 

thiện và tình huỵnh đệ được triển nở trong từng 

gia đình, nhất là đại GĐTHĐC của chúng ta. 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của 

Mẹ Maria, luôn ban cho quý anh chị mọi điều tốt 

lành, và gìn giữ tất cả quý anh chị trong mọi sự. 

 Thân mến trong tình yêu thương và tình 

huỵnh đệ của đại GĐTHĐC, 

 Em Đinh Tiến Đạt- Cali 13/ 2/14 

 

GIA ĐÌNH TẬN ARLINGTON, TX 

Lễ Mẹ Thiên Chúa nhằm ngày đầu năm 

dương lịch 1-1-2014, gia đình THĐC chúng em 

đã mừng lễ bổn mạng, tại Thánh đường Giáo xứ 

CTTDVN với sự chủ tế của Cha Nguyễn Hoàng 

Khôi, chánh xứ Fatima, Fort Worth. Các Cha 

đồng tế: Nguyễn Mạnh Thư, Nguyễn Minh 

Hoàng, Thân Như Hữu (GX Kitô Vua), Nguyễn 

Lương và hai Thầy Phó tế Hoàng Thi và Nguyễn 

Thông Ban . 

 

Trong dịp này, chúng em đã mặc đồng 

phục cuả hội, và được Cha Khôi khen ngợi, khiến 

chúng em thêm phấn khởi trong năm mới. Sau lễ, 

chúng em có phần văn nghệ và tiệc mừng tại hội 

trường giáo xứ . 

Văn nghệ Tết Giáp Ngọ 2014: Trong ba 

ngày hội chợ mừng Xuân của giáo xứ CTTDVN, 

đêm văn nghệ tối thứ bảy, có xổ số trúng thưởng 

đã được sự ủng hộ và tham dự của đông đảo cộng 

đoàn dân Chúa. Riêng gia đình THĐC được vinh 

dự hát mở màn chương trình, với màn hợp ca 

nhạc phẩm Ly Rượu Mừng. Một lần nữa, chúng 

em lại trình làng trong bộ đồng phục của hội.  

Nhân dịp Xuân về, chúng em xin kính 

chúc Anh Đặc trách và các anh chị năm mới an 

khang, thịnh vượng trong tay Chúa và Mẹ Maria. 

- Vạn sự như ý. Mã đáo thành công. 

 

GIA ĐÌNH DENVER, CO 

LỄ QUAN THẦY MẸ VÔ NHIỄM 

Theo đề nghị của Anh Đặc Trách Gia 

Đình Tận Hiến Đồng Công, chúng ta sẽ chia sẻ 

các Đề Tài trong Thủ Bản Gia Đình Tận Hiến 

Đồng Công. 

Gia Đình Denver chúng em sinh hoạt vào 

thứ Bẩy lúc 2:00pm hàng tháng, địa điểm tùy theo 

từng thành viên, nhưng riêng tháng 12 này thì 

chúng em họp tại Nhà Nguyện của Giáo Xứ để 

Mừng Lễ Quan Thầy cho sốt sáng. Sau khi anh 

chị em đến đầy đủ, Chị Trưởng bắt đầu hát Kinh 

Chúa Thánh Thần, hát Bài Giêsu Maria, đọc 12 

Kinh Kính Mừng vòng hoa Kính Đức Mẹ, đến 

Kinh Tận Hiến và Kinh Thánh Giuse. 

Đề tài chia sẻ hôm nay: Thánh Thể và 

Thánh Lễ. Chị Trưởng chia sẻ Thánh Thể là một 

Bí Tích cao cả nhất, quí giá nhất, chứa đựng 

chính Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài cho 

nhân loại, trong đó có chúng ta (Gn 13,1). Với 

Thánh Thể, Thiên Chúa chân thật đã ban cho ta 

mọi sự. Thánh Augustinô kêu lên: "Dẫu Thiên 

Chúa quyền năng vô biên cũng không thể cho ta 

điều gì hơn nữa. Dẫu Thiên Chúa khôn ngoan và 

giầu có vô cùng không còn có gì cho ta hơn nữa.” 

Thánh Thể là Bí Tích cao cả nhất, là trung tâm 

dấu chỉ và là nguồn sự hiệp nhất. Thánh Thể là Bí 

Tích Đức Tin như lời công bố của linh mục: "Đây 

là mầu nhiệm đức tin." nhưng theo Đức Gioan 

Phaolô II, Hội Thánh đến với Hy Tế này không 

chỉ bằng một sự tưởng nhớ đầy đức tin, nhưng 

bằng một sự gặp gỡ đích thực. 
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Thánh Lễ: Cao quý, cần thiết và hiệu quả 

vì Thánh Lễ Misa là nguồn mạch sự sống, là ơn 

cứu độ, là niềm bình an và là của lễ tạ ơn đời đời, 

đó là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. 

Thánh Anphongsô viết: "Trong Thánh Lễ sự tôn 

vinh của Đức Kitô là sự tôn vinh của Thiên Chúa 

nên có được một giá trị vô cùng. Thánh Têrêsa 

Avila nói: "Không có Lễ Misa, mọi sự trên trời 

dưới đất sẽ bị tiêu diệt, chỉ có Thánh Lễ mới ngăn 

được tay công thẳng của Chúa”. Sau đó anh chị 

em chia sẻ sôi nổi… và có một số câu hơi khó 

hiểu đã được Cha Linh Hướng Louis M. Phạm 

Hữu Độ giải thích thỏa đáng làm cho anh chị em 

thấy rất phấn khởi. 

 

 

 

Nhân dịp Lễ Quan Thầy, Chị Trưởng có 

tổ chức một số trò chơi, có quà khá nhiều món đồ, 

kể cả những bài hát và chuyện ngắn, ai bắt được 

câu nào thì thực hiện điều yêu cầu cho vui nhộn 

và rất phấn khởi trong tinh thần mừng ngày Lễ 

Quan Thầy của Gia Đình Denver miền tuyết 

trắng. Sau là dùng tiệc mặn do các bàn tay nội trợ 

đảm đang của quý chị. Cha Linh Hướng cùng quý 

anh chị em được thưởng thức những món ăn rất là 

ngon miệng, và sau cùng Cha và các anh chị chia 

tay trong niềm vui tươi cười và hẹn tái ngộ vào 

kỳ sinh hoạt tháng tới. 

Em Đaminh M. Nguyễn Đức Nguyên. 

 

GIA ĐÌNH LINCOLN, NE 

 Năm Mới 2014: Ngày Thứ Bảy 11 tháng 

01 năm 2014,vào lúc 8 giờ tối,tại Phòng Họp Các 

Hội Đoàn của Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ,các anh 

chị GĐTH/ĐC đã quây quần bên nhau để dự cuộc 

họp hàng tháng, mừng năm mới 2014 và mừng 

Bổn Mạng Cha Xứ Hilariô M. Nguyễn Hải 

Khánh. 

Mở đầu, như thường lệ,anh trưởng Hào  

đọc ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong 

tháng:  

-Ý Chung: Cầu cho việc thúc đẩy sự phát 

triển nền kinh thế chính đáng là tôn trọng phẩm 

giá của tất cả mọi người và của mọi dân tộc . 

-Ý Truyền Giáo: Cầu cho các Kitô hữu 

thuộc các truyền thống khác nhau có thể tiến tới 

sự hiệp nhất theo ý muốn của Chúa Kitô. 

Sau phần Kinh Nguyện và Lời Chúa. Anh 

Hào tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho một năm qua 

nhiều ơn lành hồn xác,cầu xin một năm mới vui 

mừng và hy vọng dưới sự chở che của Mẹ Đồng 

Công. 

Tiếp theo, Anh Hào mừng Lễ Quan Thày 

của cha Xứ bằng một chậu hoa kèm theo tấm 

thiệp chúc Xuân có chữ ký của tất cả các anh chị 

trong GĐTH/ĐC Lincoln, NE. Đáp lời, cha 

Khánh nói về công nghiệp của Thánh Hilario, 

một vị Thánh hoạt động rất hăng hái trong việc 

bảo vệ Giáo Hội, một Giám Mục Tiến Sĩ của Hội 

Thánh.Cha cám ơn các anh chị, rồi làm phép của 

ăn mà các anh chị đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu bữa 
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tiệc tân niên. Sau đó, cha dặn anh Hào dâng chậu 

hoa lên tòa Đức Mẹ ở cuối Thánh Đường rồi cha 

sang họp với các em TNTT. 

Trong khi mọi người đang vui vẻ, anh 

Hào chúc mừng anh Quang và anh Trí có 

birthdays trong tháng 1, anh Hào cũng chúc mừng 

anh chị Trí và Lan có ngày kỷ niệm thành hôn 

trong tháng này . 

Cuối buổi họp, anh Tiến đề nghị  để cho 

cuộc họp được trang trọng hơn, nên đặt tượng hay 

ảnh của Mẹ Maria trong phòng thay vì phải 

hướng mặt ra đài Mẹ  mỗi khi đọc kinh. Các anh 

chị nhất trí với ý kiến trên của anh Tiến. 

Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ: Từ 2 tuần 

trước ,đáp lời kêu gọi của cha Xứ và của Ban 

Thường Vụ, các anh chị trong GĐ/THĐC,đã cùng 

với các cụ, các ông bà và anh chị em trong các 

khu giáo và hội đoàn khác của GX/KTM đến Hội 

Trường Giáo Xứ gói bánh chưng, bánh tét, làm 

giò, làm các món ăn truyền thống; dựng khán đài, 

các gian hàng hội chợ trong Hội Trường; trang 

hoàng Cung Thánh trong Thánh Đường... chuẩn 

bị cho Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014. 

Chủ Nhật 02 tháng 2 năm 2014 ( mồng 3 

Tết), Lễ Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thánh, 

Đức Cha James D.Conley,Giám Mục Giáo Phận  

đến dâng Lễ, vui Xuân với giáo dân Việt Nam. 

Nhận nhiệm vụ từ Ban Thường Vụ, anh chị Hào  

và các chị Vững, chị Huy, chị Ninh,... đến Thánh 

Đường từ 6 giờ 30 sáng , bóc và xắt hơn 60 chiếc 

bánh chưng bày sẵn ra dĩa, để sau Lễ mời bà con 

hưởng lộc Xuân  của Giáo Xứ trong dịp Tết. 

Tháng 2 năm 2014:  Phiên Họp tháng 

2/2014 tại phòng họp các hội đoàn của GX/KTM, 

lúc 8 giờ 30 tối ngày Thứ Bảy 8 tháng 2 năm 

2014,có những ý kiến quan trọng sau đây cần 

được ghi lại: Anh Hào cho biết, năm nay, lịch 

trình đi thăm Cha Khôi sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu 21 

tháng 3 đến Thứ Hai 24 tháng 3 năm 2014, anh 

chị nào muốn đi xin đăng ký nơi anh Hào. Anh 

Huy nhắc lại ý kiến của anh Tiến là nên có ảnh 

tượng Đức Mẹ trong phòng họp và anh xin được 

mang tượng Mẹ đến trong mỗi phiên họp.  Anh 

Huy nhắc nhở rằng theo Thủ Bản GĐTH/ĐC, 

nhiệm kỳ của Ban Phục Vụ hiện tại đến tháng 

10/2014 là mãn hạn 4 năm. Anh Hào và chị Xa 

cũng đồng ý như vậy.  

Chị Xa công bố quỹ của Gia Đình THĐC 

Lincoln còn $1009.00. Chị cho biết sở dĩ quỹ còn 

nhiều như vậy phần lớn là do sự ủng hộ rộng rãi.  

$2000.00 của chị Hằng (Thiên Huyền) sau khi 

anh Hòa, chồng của  chị qua đời trước đây hơn 

một năm.  Anh Trí có ý kiến là cần có cơ hội cho 

các anh chị đóng góp vào các việc chi tiêu cần 

thiết của GĐTH/ĐC.  Anh Hào cho biết phiên 

họp tới,anh sẽ đặt một hộp gây quỹ trong phòng 

để các anh chị tùy nghi.  Anh Huy góp thêm ý là 

nếu có thể được,mỗi năm sẽ gây quỹ vào dịp đầu 

năm và trước Lễ quan thày  Đức Mẹ Lên Trời. 

Nhận lời giúp đỡ Khối Giáo Dục 

GX/KTM, anh chị Hào và các chị Mẫn, chị Ninh, 

chị Huy... của GĐTH/ĐC đã chuẩn bị các bữa ăn 

cho các anh, các chị tham dự Khóa Hội Thảo Về 

Giáo Dục do Frere Phong dòng Lasan hướng dẫn, 

từ chiều Thứ Sáu 21/2, đến trưa Chủ Nhật 

23/2/2014 tại Thư Viện giáo xứ. Mặc dầu rất bận 

rộn và vất vả vì phải thức khuya dậy sớm làm 

những công việc nặng nhọc ngay từ ở nhà riêng 

của mình cho đến nhà bếp của Giáo Xứ để nấu 

nướng, anh Hào và các chị rất vui vẻ  hài lòng 

làm tròn nhiệm vụ vì tương lai của con em trong 

Giáo Xứ. 

 

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX 

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, GĐTHĐC 

Houston họp tại nhà A. Triệu và C. Nhường, lúc 

10.30 AM.  A Triệu mến chào các AC và khai 

mạc buổi họp  với đề tài hướng lòng về mùa chay.  

A. Quỳnh xướng kinh khai mạc. A phó Tăng Anh 

Tú đọc bài diễn văn của thánh Phanxicô: sứ điệp 

mùa chay năm 2014. Ngài nói: Chúa đã trở nên 

nghèo khó để chúng ta được giàu sang trong ơn 

nghĩa Chúa . Chúng ta hãy hoán cải bản thân sống 

thanh bần theo tinh thần phúc âm. Chúa muốn 

chúng ta cũng trở nên nghèo khó để yêu thương 

tha nhân . Ngài nói : thế nào là lầm than luân lý? 

Lầm than luân lý là cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập 

và dâm ô, những tệ đoan này làm chúng ta xa 

Chúa và suy sụp kinh tế gia đình. Câu đặt ra để 

tham luận : 

- Bạn quan niệm thế nào về sự nghèo khó? 

- Cảnh xa hoa và giàu có cám dỗ chúnh ta là gì? 

- Sống thế nào để thực hiện tinh thần nghèo khó? 
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A Định: cuộc sống liên đới giữa đức ái và 

con người. Đức thánh cha nói nhiều về đức ái , 

quảng đại và yêu thương, chúng ta cố gắng thực 

hiện lời kêu gọi của Ngài. 

 

A Chủ: giúp người khác bằng phương tiện 

cho họ làm ăn hơn là cho họ tiền bạc 

C Trinh: việc làm tông đồ cũng như công 

tác lượm rác, cũng đánh động tâm hồn người 

khác. Chị kêu gọi các AC sống gần gũi nhau hơn, 

sống quảng đại với nhau và hãy chia sẻ tâm sự 

với nhau để tránh đi những bất hòa và tha thứ cho 

nhau,  mở rộng long mời các AC về xum họp với 

mình. 

A Triệu: chúng ta cần dành thời gian cho 

GĐ để hâm nóng lại hạnh phúc giữa vợ chồng và 

con cái. Trong mùa chay, chúng ta không nên xét 

đoán người khác. 

C Hoa: câu chuyện người bạn bao năm xa 

cách Chúa, nhưng một ngày nào đã quay trở về. 

Tất cả những ai sống trong Chúa thì đẹp cả thể 

xác lẫn tâm hồn. 

 

Linh Tinh: 26-29 tháng 6 có ngày tĩnh 

huấn 44HK.  xin các AC tham gia đông đủ và 

chuẩn bị ghi danh sớm. lịch trình GĐTHĐC 

Houston họp những tháng kế tiếp như sau : 

16/3 tại nhà AC Dũng Vinh 

13/4 tại nhà AC Tú Trinh 

Tháng 5 tại nhà AC Triết và Lee 

Tháng 6 tại nhà AC Đoan và Dung 

Tháng 7 tại nhà AC Tỉnh và Dung 

Tháng 8 tại nhà AC Trí và Dung 

Buối họp hôm nay có khoảng 50 AC. Anh 

trưởng Triệu cũng là AC chủ nhà,  cám ơn các 

AC đã đến họp mặt và cầu nguyện, cám ơn các 

AC đã mang thực phẩm, bia và nước ngọt tới hỗ 

trợ . Anh mời các AC ra sân sau chụp hình lưu 

niệm và dung bữa trưa thật ngon miệng . Sau đó 

các AC hát karaoke vài tiếng và ra về trong bình 

an và yêu thương của con Mẹ Đồng Công. 
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GIA ĐÌNH OKLAHOMA, OK 
CẢM NHẬN TÌNH YÊU SAU… 51 NĂM  

 Hôm nay thời tiết thật đẹp hơn 30 anh chị 

họp sinh hoạt tại nhà Anh chị Hiển-Liệu , chia sẻ 

vui buồn và nhất là gặp gở nhau để cùng nhau cầu 

nguyện và tạ ơn Mẹ Maria đã ban nhiều ơn phước 

cho mỗi nguời con hằng ngày. 

Sau phần  bắt tay chào đón mừng nhau 

dành cho Năm Mới Dương lịch 2014 vừa qua các 

Anh chị nguyện kinh cầu nguyện cho Linh hồn 

Quý Anh Linh Mục, Tu sĩ và thân nhân các anh 

chị trong GĐTHĐC, đặc biệt là các Linh Hồn 

Thân nhận vừa được Chúa gọi về, 4   linh hồn  

Maria: NGOAN, TỐ XUÂN, MAI, Giuse TÚ 

vùng Oklahoma và xin ơn bình an cho các anh chị 

đang dưỡng bệnh tại tư gia, các nhà hưu dưỡng và 

xin ơn bình an cho tất cả các anh chị trong 

GĐTHĐC. 

Phần chia sẻ và học hỏi các anh chị cùng 

nhau góp ý trong  đề mục Tác Động Mến yêu 

(Thủ bản  trang 71)  anh Tiến gợi ý chia sẻ từ câu 

kinh nguyện  đơn giản mà hằng ngày vẫn đọc 

“GIUSE , MARIA con mến yêu xin cứu rổi các 

linh hồn”. Nếu mồi ngày chúng ta đọc nhiều lần 

tác động mến yêu kia thì sẽ gần Chúa Mẹ nhiều 

hơn và cứu được phần rỗi cho nhiều linh hồn. 

Tiếp theo Anh Trưởng Chức trong phần chia sẽ 

đã đóng góp nhiều câu chuyện vui xảy ra hằng 

ngày chung quanh chúng ta qua 2 câu chuyện  vui 

tóm lược như sau:  

- Một bà hàng xóm mất gà sau khi chửi 

mắng người láng giềng của mình khô nước miếng 

rồi đã nói:  “sau khi bà vào đọc kinh nguyện xong 

sẽ ra chửi …tiếp “và sau đó tiếp tục hát bài “con 

cá sống vì nước”. 

- Một bà bán hàng buổi sáng chưa ai mở 

hàng thì có người khách cứ chọn lựa hết  món nầy 

đến món khác và sau cùng làm đổ vài món trong 

quầy hàng, lo sợ vừa dọn hàng do vô tình làm đổ 

đầy dưới sàn nhà, lại nghe lời mỉa mai của chủ 

quán và nhất là câu “sau khi đọc kinh nguyện sẽ 

tiếp tục được nghe  “ rao giảng tiếp”.  Bà chù 

quán sau khi vào đọc  3 câu lạy, trở ra đến gần 

người khách đang thu dọn đống hàng đồ khẽ nói: 

“Thôi bà đi đi để đó tôi dọn vì đó là công việc 

hằng ngày của tôi…” 

Từ đó chúng ta rút ra bài học nhỏ là  trong 

những lần nguyện kinh …”  hãy để Lời Chúa 

thấm thấu vào mình rồi từ đó thực hành qua hành 

động hằng ngày, như nước sau khi  chảy qua máy 

lọc sẽ trong sạch hơn… Qua phần tóm lược và 

góp ý Thầy Sáu San đưa ra  câu: “Đừng nghe 

những gì  cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì 

cộng sản làm”, các anh chị  ngỡ ngàng tưởng 

Thầy Sáu hôm nay quên phần mục vụ gia đình lại 

nói chuyện thời sự  Đông –Tây. Nhưng sau đó 

Thầy kể câu chuyện  có thật  100% xảy ra  trong  

một gia đình Việt Nam: 

Hai vợ chồng thành hôn nhau lâu lắm rồi 

qua bao nhiêu biến động năm 1954  đến 1975 và 

nay sống yên vui tuổi già tại Mỹ với đàng con 

cháu, nhưng trong suốt thời gian dài trên có 

những lúc vui buồn lẫn lộn, gia đình vẫn có “ nỗi 

buồn vương vấn “vì người chồng chỉ để ý đến 

những lời to tiếng, càm ràm thậm chí nhiều khi  

“lên lớp” chồng…..làm người chồng nhiều lúc 

đau đầu, nhức óc. Trong thời gian đó người vợ  

hằng ngày vẫn không quản  công khó nhọc lo 

viêc nhà, từng li từng tí cho chồng, cho con và 

nay đến cháu mà không hề  “than than trách phận. 

Ngày kia một biến cố nhỏ xảy ra cho người vợ, 

đến lúc nầy người chồng nay mới quay lại ký ức 

từ ngày thành hôn đến nay đã ..51 năm rồi chưa 

bao giờ đề ý hay quan tâm đến công việc làm 

hằng ngày  của người “đấu ấp tay gối” hằng đêm 

với mình rồi mới cảm nhận được  rằng tình yêu 

của  người vợ  dành cho mình  quá to lớn  qua cử 

chỉ săn sóc từng ngày, còn việc  người vợ đôi khi 

to tiếng chỉ là bản tánh tự nhiên mà thôi, đó là 

tình yêu  tuyệt vời thể hiện qua hành động dành 

cho người mình yêu. Tóm lại chúng ta có thể thay 

đổi một ít trong câu nói trên  “Đừng nghe những 

lời càm ràm, to tiếng hay “lên lớp….” mà hãy 

nhìn thật kỹ những việc làm của “nhà tôi”, mà 

sớm cảm nhận tình yêu lắng nghe lời thì thầm “ I 

Love You”  để  đáp trả lại  “I Love You …Too”  

đừng để trể đến 51 năm sau  mới cảm nhận được 

như  đôi vợ chồng  vừa kể  dù  người vợ hay 

chồng chưa bao giờ thốt ra câu “I Love You…”   

Phần sinh hoạt gia đình : Mừng thành hôn 

các anh chị HIỀN-LIỆU, TIẾN-OANH , một 

slideshow được thức hiện lại trong dịp nầy để tạo 

niềm vui cho các anh chị.  Anh Trưởng Chức 

cũng thông báo: Tháng 11/2013 : Mừng Thành 
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Hôn Anh Chị Trưởng Chức – Tâm được tổ chức 

tại nhà Anh Chị Chức, có Thánh Lễ Tạ ơn do 2 

Cha Phan Ngọc Long và Bùi Thành dâng Thánh 

lễ Tạ ơn. Dịp nầy các anh chị cũng hiệp ý cầu 

nguyện xin Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ 

Maria ban tràn đầy rượu tình yêu cho Anh Chị 

trong suốt cuộc đời. 

 Trong tháng 12 dù không có sinh hoạt, 

nhưng các anh chị : Phước, Hoà, Tân, Chị Loan, 

Bình đã lên đường về nhà Tỉnh Dòng Carthage để 

xem đèn và quay video, dù không phải là ngày 

mở đèn nhưng Anh Giám Tỉnh đã phá lệ thắp 

sáng  đèn lên để cho các  anh chị thưởng thức  lại 

còn săn tay áo vào bếp để nấu ăn. Chúng em  thật 

cảm phục tinh thần hy sinh và phục vụ của Quý 

Anh nơi Dòng Mẹ 

Trong tháng 1, ngày 4, một phái đoàn 

hùng hậu  gồm 7 anh chị: Chức, Phước, Nhì, Tân, 

Tiến, Chị Bình, Lịch  đến thăm viếng các anh chị 

lớn tuổi đau yếu  không đến sinh hoạt như Chị  

Nga, Nhân, Thư, Bông, Các Anh: Cứ, Nghĩa, 

Kiếm. Đến thăm Chị Anh Nga đang ngồi trên xe 

lăn vì đi đứng khó khăn, luôn bị vọp bẻ một ngày 

hơn chục lần, lại sống một mình, ngày đêm làm 

bạn cùng  cái TV, chị bảo “ nó nói mình nghe chứ 

mình nói nó có nghe cái gì đâu”, rỗi rảnh thì đọc 

kinh cầu nguyện, chúng em cũng gởi đến chị 

danh sách  GĐTH  để khi cần  chị gọi sẽ có  anh 

chị đến giúp đỡ. Đến thăm Anh Cứ (Anh bị lãng 

tai, nói sau quên trước, cảnh sát không cho lái xe 

nữa vì không kiểm soát được  tốc độ). Anh Chị 

Nghĩa-Nhân trông khỏe hơn nhưng bệnh đau chân 

vẫn còn. Chị Thư hiện ngồi xe lăn, quên rất 

nhiều, nói chuyện khó khăn nên phải nhờ con săn 

sóc mỗi ngày, cuối tuần Anh Hậu an ủi và lo cho 

chị. Anh Kiếm vẫn còn yếu vì bệnh tim, không 

biết cơn mệt đến với mình lúc nào. Anh đón tiếp 

các anh chị trong tình cảm gia đình và anh nhiều 

lần nghẹn lời trước sự việc các anh chị đến thăm 

trong những ngày đầu năm dương lịch lại còn 

biếu quà Tết Việt Nam.  

Sau đó Anh Trưởng Chức thông báo 

chương trình sinh hoạt cho năm 2014 như :  

- Soạn thảo sách đọc trong các buổi sinh 

hoạt thay cho các folder dùng hiện nay, soạn kinh 

nguyện đọc trong các buổi lễ tại nhà quàn.  

- Chuẩn bị tham dự hóa tĩnh huấn tại Nhà 

Mẹ Tỉnh Dòng. 

-  Mừng Bổn Mạng GĐTHĐC  vùng OKC 

vào tháng 9/2014 . 

 Chương trình trong năm 2014 thật quá 

hấp dẫn, mong sự tiếp tay của tất cả các anh chị. 

Đặc biệt là phần tặng quà và chúc Tết Thầy Sáu 

San, món quà tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng nói lên 

tấm lòng kính mến đến Thầy Sáu gần suốt cuộc 

đời hy sinh và phục vụ, hằng tuần bỏ thời giờ đến 

an ủi thăm viếng tù nhân nơi các nhà tù trong tiểu 

bang. Nguyện xin Mẹ Maria ban nhiều sức khỏe 

cho Thầy để công tác mục vụ được tốt đẹp hơn. 

Các anh chị cũng nhận được món quà, đó là hình 

chụp chung trong khóa tĩnh huấn tháng 6 vừa qua, 

lại còn được Thấy Sáu San  ký tặng cho quyển 

sách  “Luật Pháp Hoa Kỳ Thực Dụng (cò thêm 

phần bổ túc) vừa mới tái bản còn nóng hổi đến 

tay các anh chị. Buổi  họp chấm dứt với  bữa ăn 

thịnh soạn qua các món ăn thật ngon  do gia đình 

anh chị Hiển Liệu, Tiến Oanh và các chị đóng 

góp. Thật là buổi sinh hoạt đầu năm vừa vui nhộn 

lại có quà mừng Tết mang về . 

 

Xin Nhắc 

Chúng ta đang trong năm học hỏi chia sẻ 

Thủ Bản GĐTHĐ 

Tháng 3/2014-Nền Tảng Việc Tận Hiến – Tr. 85 

Tháng 4/2014-Mục Đích Việc Tận Hiến – tr. 95 

Tháng 5/2014-Bản Chất Việc Tận Hiến – tr. 98 

Tháng 6/2014-Giá Trị Của Việc Tận Hiến – tr. 102 

Tháng 7/2014-Hiệu Quả Của Việc Tận Hiến–tr. 109 

Tháng 8/2014-Thực Hành Việc Tận Hiến – tr. 114  

___________________________ 

Những bản tường trình và hình sinh hoạt các 

vùng trên, em nhận được từ e-mail. Nếu Quí 

Anh Chị vùng nào đã gởi mà em không nhận 

được. Xin cho em biết, em sẽ đăng trên số báo 

tháng 5 và tới. 

E-mail: paulchaucmc@yahoo.com   

Điện thoại: 417-358-7787 / 8299 

 

mailto:paulchaucmc@yahoo.com


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

 

GĐTHĐC Cùng Hiệp Ý  
Cầu Cho Các Linh Hồn 

 
+ Phu Quân của Chị Nguyễn Thị Hạnh 

Gia Đình Denver, CO 

Anh Phêrô Maria Nguyễn Văn Vƣợng 

Được Chúa gọi về 12/12/13 tại Denver, CO 

Hưởng thọ 67 tuổi 

(Anh Vượng là cựu trưởng vùng GĐTHĐC Denver)  

* * * 

 

+ Phu Quân của Chị Vũ Thị Kế 

Gia Đình Orange, CA 

Anh Giuse Maria Hoàng Kim Thanh 

Được Chúa gọi về 10/12/13 tại Orange County, CA 

Hưởng thọ 80 tuổi 

(Anh Thanh là thành viên của GĐTHĐC) 

* * * 

 

+ Thân phụ của Anh Chị Dung - Xuyên 

Gia Đình Springfield, MO 

Anh Giuse Maria Nguyễn Hữu Đăng 

Được Chúa gọi về 08/12/13 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 85 tuổi 

(Anh Đăng là thành viên của GĐTHĐC - VN) 

* * * 

 

+ Thân phụ của Anh Trần Phú Quốc 

Gia Đình Los Angeles, CA 

Cụ Phêrô Trần Văn Lang  

Được Chúa gọi về giữa tháng 12 năm 13 tại VN 

Hưởng thọ 80 tuổi 

* * * 

 

+ Thân phụ của Ngô Thị Tuất, 

 Trưởng vùng Los Angeles 

và là nhạc phụ của Anh thi sĩ Dzuy Cali  

Cụ Phêrô Ngô Văn Ngữ 

Được Chúa gọi về 27/12/ 2013 tại CA 

Hưởng thọ 93 tuổi 

* * * 

 

Xin thành thật chia buồn cùng Quí Anh Chị. Vì 

công nghiệp Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, xin cho 

các linh hồn trên sớm được hưởng 

 Nhan Thánh Chúa. 
 

                     
+ Thân mẫu của 

Anh Chị Mai Văn Tư & Bùi Thị Lan 

(Gia Đình San Jose, CA) 

Cụ bà Maria Phạm Thị Hiền 

Được Chúa gọi về 7/3/2014 

Tại VN – Hưởng thọ 98 tuổi 

* * * 

 

+ Thân Phụ của 

Chị Bùi Thị Thu Thủy 

(Gia Đình Houston, TX) 

Cụ Đaminh M. Bùi Đăng Trình 

Được Chúa gọi về 27/2/2014 

Hưởng thọ 80 tuổi 

* * * 

 

+ Thân Mẫu của 

Anh Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC 

Cụ Cố Anna Nguyễn Thị Mắn 

Được Chúa gọi về 6/2/2014 

Tại Việt Nam. Hưởng thọ 93 tuổi 

* * * 

  Xin chân thành cám ơn hai nhà thơ: 

  Dzuy Cali và Anh Cố Phục đã cảm tác 

  và gởi tặng hai bài thơ khóc mẹ 

 

Duy Cali (CA) 
 

"Từ miền hải ngoại thật xa xôi 

Nghe tin đột ngột mẹ lìa đời 

Niềm thương, nỗi nhớ dâng vời vợi 

Âm thầm cất tiếng gọi :"Mẹ ơi" 

  

Anh Cố Quang Phục (VA) 
 

Nhưng: 

Xa xôi thương nhớ gọi “Mẹ ơi “ !!! 

Lòng con sao xuyến  thật tơi bời !!! 

Biết bao Thương Mến Mẹ mang đến 

Cho con ấm áp suốt cuộc đời. 

Nay Mẹ ra đi buồn vời vợi!!! 

U sầu thắm đượm bao giờ ngơi??? 

Ngước nhìn Thập tự chiều tê tái !!! 

Phú thác Mẹ Yêu nơi Chúa Trời. 
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ĐƠN GHI DANH THAM DỰ KHÓA TĨNH HUẤN 2014 
 

 

 

 Khóa Tĩnh Huấn 44 HK tại Carthage, MO từ 26 đến 29 tháng 6   
                       Xin gởi đơn về:  Lm. Nguyễn Huy Châu, CMC 

                                    1900 Grand Ave – Carthage, MO 64836 

 

 Khóa Tĩnh Huấn 45 HK tại Riverside, CA từ 03 đến 06 tháng 7                    
                         Xin gởi đơn về:  Mr. Đinh Tiến Đạt 

                                                9632 Ingram Ave - Garden Grove, CA 92844 
 

 
 

TÊN:               __________________    _______________   _______________   _______________ 

                                     Tên thánh                    Tên họ                     Tên đệm                     Tên gọi         

       

   ĐÃ tận hiến       CHƢA tận hiến 

 

ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________ 

   Số nhà                     Tên đường                                    (Apt) 

                              

           _______________________________________________________ 

   Thành phố                    Tiểu bang                      Zip code 

 

  ________________________________________________________ 

   Số điện thoại    E-mail  

 
 

Những Anh Chị MỚI và CHƢA tận hiến  cần có sự giới thiệu của Anh / Chị  trưởng vùng 

hay một Anh / Chị đã tận hiến.  Xin ghi tên, điện thoại và số khóa tĩnh huấn của ngƣời giới 

thiệu. 

 

  Tên:_____________________________________Đã tận hiến khóa: ____________   

 

   Điện thoại: ________________________ 
 
 

                        

                                                                                                                 Ký tên 

 

Ngày ________ Tháng ________ Năm 2014  

                           __________________________ 

Xin lƣu ý: 

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

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

- Các Anh Chị Trƣởng Vùng cũng có thể gởi danh sách những Anh Chị trong vùng mình một lúc 

cũng đƣợc. 

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

 

Xin đọc tiếp phần ghi chú phía sau         
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Thời gian nhận đơn Từ ngày 01 tháng 01 đến 05 tháng 6 năm 2014 là hạn chót.   

 

- Quí AC Dự Khóa 44HK bên Carthage, MO xin gửi về 

 

Rev. Nguyễn Huy Châu, CMC 

1900 Grand Avenue 

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

 

- Quí AC Dự Khóa 45HK bên Cali xin gởi về Anh Thư Ký Miền / (kèm theo chi phí $120.00)                                                 

 

Mr. Đinh Tiến Đạt 

9632 Ingram Avenue 

Garden Grove, CA   92844-2924 Điện thoại: (714) 492-0701 / A. Tâm Phương: (909) 974-9520 

                                 

                                                                                        

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

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

 

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

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

 

Ngày và giờ ĐẾN: ________________________  ____________________  

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trường ____________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến ____________________ 

       Phương tiện riêng 

 

      Ngày và giờ VỀ: ________________________  ________________________ 

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trường  ____________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến ____________________ 

       Phương tiện riêng 

 

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

 

Quí Anh Chị đã tận hiến tình nguyện giúp trong các ban, xin đánh dấu vào ban thích hợp:        

                     

                      Ban Cung Thánh                                      

                      Ban Thánh Nhạc       

                      Ban Âm Thanh và Ánh Sáng  

                      Ban Tiếp Tân                                                     

 Ban Vệ Sinh 

 Ban Ẩm Thực 

 Ban Văn Nghệ  

 Ban Y Tế 

 Ban Hình Ảnh                                                                                  

               

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

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

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

       
 

Đề Tài Khóa Tĩnh Huấn 

 

“TRẺ GIÊSU TRỞ VỀ NHÀ VÀ VÂNG PHỤC CHA MẸ” (Lc 2:51) 
 


