Quí anh linh mục và quí anh chị con Mẹ Đồng Công thân mến,
Ngày Hội Ngộ đã đến… và rồi cũng đã đi. Tuy nhiên, em tin chắc nhiều kỷ niệm đẹp vẫn còn
mãi in sâu đậm trong tâm hồn anh chị em chúng ta. Chủ đề “CHỈ VÌ THƯƠNG…” không chỉ
được in trên những trang giấy trong cuốn booklet của Ngày Hội Ngộ, nhưng nó đã được in trên
những nét mặt “tươi không cần tưới”, trên những đôi môi “nở không cần hở”, và trên những nụ
cười “gấp mười lọ thuốc bổ”. Và em thầm nghĩ phải chăng những dấu chỉ bề ngoài này lại chẳng
xuất phát từ chính Nguồn Thánh Thể, là trung tâm điểm và là cùng đích cuộc sống của mỗi
người chúng ta? Phải chăng những giây phút “lung linh” trong giờ nguyện ngắm, trong lúc hiệp
dâng Thánh Lễ, trong Giờ Chầu Thánh Thể lại chẳng phải là những dòng thác nguồn ân sủng
tưới mát tâm hồn? Phải chăng những “lời khôn ngoan” qua những giờ huấn đức, hội thảo lại
chẳng là những trận mưa “man-na” giúp chúng ta đủ lương thực bước đi trong “sa mạc” trần đời
trong những năm tháng tới? Và phải chăng… những “vòng quanh lượn quanh” những “nhịp
nhàng dịu dàng” trước kiệu Mẹ, cũng như những “tình thương vấn vương” trao cho nhau trên sân

khấu lại chẳng diễn tả được sự đơn sơ hồn nhiên của những người con thân thương của Mẹ Đồng
Công?
Muôn đời tri ân Chúa! Ngàn đời tri ân Mẹ!... đã cho anh chị em chúng con có những Ngày Hội
Ngộ II thật đầm ấp trong vòng tay yêu thương của Trời Cao. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ tiếp
tục chúc phúc lành cho tất cả anh chị em chúng con, nhất là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót
này, và biến đổi chúng con thành những người con yêu dấu và tông đồ nhiệt thành của Thánh
Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ.
Trong tình con Mẹ Đồng Công,
Bm. Minh Trân, cmc

Vài Suy Tư về KINH LẠY CHA
Mt 6:7-15
Lm. Trần Hưng Long, CMC
Một bé trai rất sợ đi nha sĩ. Ông bố muốn làm gương và khích lệ con nên
cũng đi nha sĩ khám răng. Nha sĩ nhìn vào trong miệng ông và nói: ô ồ,
ông có một cái răng cần phải nhổ.
Ông bố hỏi: tốn bao nhiêu tiền? Nha sĩ trả lời: chúng tôi tính $35 đồng 1
răng. Ông bố hỏi tiếp: nhổ 1 răng mất bao lâu? Nha sĩ trả lời, khoảng
chừng một phút.
Ông bố phản đối, tôi được trả lương theo giờ và khi nghĩ tới trả $35 một phút, tôi thấy tính theo
giờ thì giá đó quá cao.
Nha sĩ nói: vậy thì, tôi sẽ từ từ nhổ răng nếu ông muốn.
Anh chị em thân mến, Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Chúa nói khi cầu nguyện đừng có nhiều
lời. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu nha sĩ làm việc chậm thì tiền của chúng ta mới xứng đáng
đồng tiền bát gạo. Hoặc chúng ta nghĩ rằng mình càng cầu nguyện dài, càng cầu nguyện lâu thì
chúng ta càng thánh thiện. Hay nói theo kiểu của một vị mục sư là chúng ta cầu nguyện diễn
hành (parade prayer). Có nghĩa là khi cầu nguyện chúng ta tìm những lời hay ý đẹp, tỏ ra thật vui
tươi phấn khởi, cầu nguyện với những giọng điệu thánh thiện, với ngôn ngữ thánh thiện để phô
trương lời cầu nguyện trước công chúng.
Bài giảng trên núi là một bài giảng lừng danh nhất đã được giảng bởi một nhà giảng thuyết vĩ đại
nhất đã từng sống là Đức Giêsu Kitô. Và trong bài giảng này Chúa dậy ta một mẫu cầu nguyện
rất hay. Chúa không nói đây là những điều chúng phải cầu nguyện, nếu như vậy, thì ai trong
chúng ta cũng đã thuộc kinh Chúa dậy và chỉ cần đọc thuộc lòng thôi, nhưng Chúa nói các con
hãy cầu nguyện như thế này. Như thế Chúa dậy chúng ta cách cầu nguyện.
Vậy khi cầu nguyện trước hết chúng ta hãy ý thức mình là con của Cha trên trời. Chúng ta được
diễm phúc gọi Chúa là Cha. Đây là một ý niệm mới. Bởi vì trong cựu ước, không thấy ai gọi
Chúa là Cha và không ai được gọi là con Thiên Chúa, mà là tôi tớ của Chúa. Chúng ta được diễm
phúc hơn người xưa bội phần. Chúng ta được liên kết, quan hệ, trò chuyện với Chúa, như con trẻ
kêu cầu với người Cha yêu thương của mình. Một người Cha quan tâm tới từng nhịp tim, từng
cái đau, một người Cha thật sự săn sóc cho con cái mình cho dù nó tội lỗi xấu xa thế nào trong
cuộc sống. Có ai trên trần gian yêu chúng ta hơn Cha trên trời. Có ai có thể trả lời và giải quyết
mọi vấn đề, mọi khó khăn của cuộc sống cho chúng ta như Cha trên trời. Vậy chúng ta hãy năng
đến nói chuyện, cầu nguyện với Ngài.
Khi cầu nguyện chúng ta cần ý thức là Chúa yêu chúng ta một cách vô điều kiện, vì chúng ta là
con cái Ngài, nên Ngài lo cho nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Chúng ta tôn kính Chúa và tạ ơn
Ngài vì những việc Ngài đã làm. Tạ ơn Chúa đã dựng nên vũ trụ, đã tạo chúng ta giống hình ảnh
Ngài. Tạ ơn Chúa vì tình yêu bao la đã sai Con Một xuống trần gian để chết và cứu chuộc chúng
ta. Tạ ơn Chúa vì ơn sức khỏe và một cuộc sống đầy đủ tiện nghi tốt lành. Tạ ơn Chúa vì từng

hơi thở vì từng miếng bánh. Được như vậy chúng ta sẽ bớt càu nhàu than van. Lý do chúng ta
than nhiều là vì quên những ơn Chúa đã làm cho mình.
Khi cầu nguyện chúng ta cần để ý cầu cho nước Chúa. Trong Cựu Ước nước Chúa là đất nước
Israen. Trong tân ước là Giáo Hội. Chúng ta cần cầu cho các nhà lãnh đạo, các nhà giảng dạy,
các phần tử của Giáo Hội. Chúng ta có cầu cho họ không? Chúng ta cũng cần cầu cho những
người ngoài giáo hội, những người cần giáo hội, những người bên cạnh chúng ta, cho hội dòng,
cho tương lai, công việc truyền giáo của hội dòng.
Một điều Chúa rất thích là cầu cho ý Chúa được thể hiện. Nhiều điều khi cầu nguyện chúng ta
nghĩ là hay là điều mình muốn, nhưng chưa chắc là ý Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện theo thánh
ý Chúa liên quan tới những người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ tới mình.
Hai người mẹ đi tham dự trận đấu basketball. Người mẹ bên phe này cầu nguyện cho con mình
trong giây phút chót của trận đấu. Lạy Chúa, xin giúp con của con ném vô trái free throw để
thắng trận này, và như vậy nó sẽ trở thành anh hùng và sự tự trọng của nó sẽ tăng lên cao hơn.
Bên phe kia một người mẹ cũng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho nó ném hụt. Vì con của con gây
ra lỗi phạt. Nếu nó ném vô thì con của con sẽ suốt đời đi tới đâu cũng cảm thấy xấu hổ không
dám ngửa mặt lên.
Ý Chúa như thế nào xin Chúa thực hiện tốt cho mọi người tham gia vào đó.
Khi cầu nguyện chúng ta xin cho lương thực hằng ngày. Có nghĩa là dâng từng ngày một cho
Chúa. Lạy Chúa, hôm nay chúng con có cuộc họp, hôm nay chúng con về quê thăm gia đình,
hôm nay con sẽ thi quốc tịch, con sẽ đi thăm bác sĩ... Con xin dâng những công việc trong ngày,
mỗi ngày, cho Chúa. Xin Chúa giúp con làm vinh danh Chúa trong mọi điều mình nói và làm
ngày hôm nay.
Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Con có nói quá sự thật, con
có xem những cái không nên xem, nghe những cái không nên nghe, làm những cái không nên
làm, xin tha cho con. Xin cho chúng con cũng biết thông cảm, tha thứ, và đừng bực tức với
những người cũng lầm lỗi như chúng con.
Ai cũng có những yếu điểm, và Satan cứ đè chỗ đó để tấn công. Vì vậy, xin đừng để chúng con
vào những chỗ chúng con dễ sa ngã. Xin giúp chúng con đừng đi vào con đường lầm lạc, được
sức mạnh để nói không, ngàn lần không, với ma quỉ, thế gian, và xác thịt. Một em bé đang để
dành tiền để mua một trái banh, và sắp đủ tiền thì em cầu nguyện, xin đừng để xe cà rem đi qua
nhà con ngày hôm nay.
Anh chị em thân mến, Lời cầu nguyện là một huyền nhiệm, mặc dù nhiều khi chúng ta không
hiểu, nhưng đem lại nhiều kết quả trong cuộc sống. Có nhiều cái chúng ta không hiểu. Thí dụ
như ấn một nút trong xe thì cửa garage mở trước khi mình tới. Không hiểu điện thoại chuyển
tiếng nói bằng cách nào mà người ở cách xa nửa vòng địa cầu cũng nghe được. Lời cầu nguyện
cũng làm nên những phép mầu như vậy.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết cách cầu nguyện như Chúa đã dậy. Amen.

CẢM NGHIỆM NGÀY HỘI NGỘ________________
Cao Tấn Tĩnh
Quí AC trong GĐTHĐC quí mến của em,
Tạ ơn Chúa - Mẹ và Chi Dòng Đồng
Công Hoa Kỳ, qua quí anh đặc trách,
Nguyễn Huy Châu và Đặng Minh
Trân, đã tạo cho chúng ta cơ hội để hội
ngộ với nhau chung toàn Hoa Kỳ 2 lần,
lần 1 - 2012 và lần 2 - 2016 cuối tuần vừa
qua, một cơ hội để chúng ta cùng nhau
sinh hoạt như một gia đình và càng ngày
càng thân thương với nhau hơn trong
Tinh Thần Tận Hiến Đồng Công
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho 2 tai nạn (lật
xe của quí anh chị em Minnesota vào sâu trong lề đường mà chỉ có 1 chị bị thương nhẹ, và 2
chị ở Orange County bị ngã xuống escalator thang máy trườn tại phi trường LAX hôm đi mà
không sao), trong lần hội ngộ 2 này đã trở thành phép lạ nhờ đó chúng ta càng sống tin tưởng
hơn theo Tinh Thần tận Hiến Đồng Công.
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho 681 anh chị em chúng ta có thêm 146 anh chị em tân cộng sự viên
truyền giáo của Dòng Đồng Công như chúng ta. Chớ gì chúng ta một khi đã chính thức trở
thành phần tử của dòng và được hưởng các ân huệ của dòng thì cũng đồng thời trở thành cánh
tay nối dài truyền giáo của dòng trong môi trường hôn nhân gia đình trong xã hội trần thế của
chúng ta.
Chớ gì những điều được nghe từ các bài giảng huấn của chính Anh Tổng Vụ Nguyễn
Quang Đán từ VN sang (và hôm nay trở về VN), qua đề tài "Ta muốn lòng nhân lành, chứ không
phải hy lễ", cũng như của 3 anh linh mục chi dòng là Nguyễn Hải Dương với đề tài "yêu là tha
thứ", Nguyễn Thanh Cao với đề tài "Tình yêu là câu trả lời", và Anh Phạm Châu Bích với đề tài
"Tình yêu và cuộc sống", cũng như giáo cương tận hiến (cho anh chị em mới) do Anh Phạm
Minh Vận và Trần Quốc Toản hướng dẫn, cùng với gương phục vụ của quí anh em Đồng Công
trong ban lễ nghi, ban ẩm thực và ban coi sóc cùng sinh hoạt giới trẻ, trở thành như
nước đã đổ đầy các chum chúng ta, và cũng đã được biến thành rượu ngon cho cuộc đời tận hiến
sống hôn nhân gia đình với tư cách là cộng sự viên truyền giáo Đồng Công của chúng ta
giữa đời.
Hy vọng Anh Linh Mục Đặc Trách Đặng Minh Trân sẽ phổ biến tờ Thánh Gia 7/2016, trong đó
có nhiều bài vở và nhất là hình ảnh về cuộc hội ngộ II - 2016, Năm Thánh Tình Thương này.
Cũng có thể các phó nhòm chuyển nghiệp của chúng ta ở cả hai miền đông tây sẽ tung ra sớm
cho chúng ta thấy trước nhiều bộ hình ảnh của biến cố này trong nay mai.

Trong số GĐTHĐC về trụ sở trung ương của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ hội ngộ cuối tuần
vừa qua thì nhóm anh chị em ở Boston MA là nhóm về cuối cùng, máy bay cất cánh vào lúc 9
giờ tối hôm nay, giờ Missouri. Chúc quí anh chị về bằng an nhé.
Chiều hôm qua, sau giờ Kinh Trưa với nhà dòng, Chầu Thánh Thể với chuỗi Mân Côi và
Thương Xót, 2 chiếc xe 15 chỗ ngồi, chở anh chị em hầu hết CA và một số Boston ra nghĩa
trang của chi dòng (được chuyển từ Springfield cách 1 tiếng về gần nhà dòng, cách 10 phút) để
viếng mộ các anh em dòng qua đời, cùng các cha hưu dưỡng được chi dòng phục vụ cho tới khi
qua đời.
Tạ ơn Chúa - Mẹ cho CA về bằng an. Xe bus của Nhóm Nam CA 42 người rời nhà dòng vào
lúc 12 giờ trưa hôm qua và về đến Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona lúc 2:30 pm hôm nay.
Em đã gọi xem xe bus 58 người của San Jose như thế nào, qua 4 điện thoại khác nhau mà
không được. Em gọi cho cả Chị Trưởng Vùng Sacramento đi chuyến xe 15 chỗ cũng không liên
lạc được. Nhưng em tin rằng quí anh chị, vào giờ này, nhờ ơn Chúa - Mẹ, đã về bằng an.
Cũng theo lời hứa, em xin gửi kèm, thêm email này 2 "của quí" khác nữa, đó là
1- Đoạn DVD (Youtube) về Một Ngày Sinh Hoạt của Anh Cả dài 31 phút 22 giây mà chiều
Thứ Bảy chúng ta không đủ giờ xem: https://www.youtube.com/watch?v=8zHadtoOcqU
2- Tập tài liệu về Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ từ khi nhóm anh em tu sĩ Đồng Công trước
khi xuất ngoại cho tới khi có được trụ sở chi dòng hiện nay, một tài liệu em tổng hợp và sắp xếp
cùng trình bày căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu trong tay từ các nhân chứng sống trong dòng,
bao gồm cả chữ viết của chính Anh Cả, một tập tài liệu của Hội Thân Hữu Đồng Công em
phổ biến 1 năm trước trong dịp Hội Ngộ Thân Hữu Đồng Công tại Chi Dòng tháng 7/2015, và
còn dư 12 tập đem làm quà thưởng cho quí anh chị trả lời mấy câu hỏi trong mục chia sẻ về Anh
Cả của em chiều Thứ Bảy trước khi chúng ta xem Youtube về Anh Cả và tưởng niệm Anh Cả 9
năm qua đời (21/6/2007 - 2016). Xin xem bản đính kèm tập sách này mang tực đề: THDCHoiNgoVeNguon.pdf
3- Bài hát dâng mình cho Mẹ ban sáng của em, và như đã hứa, em xin gửi đến quí anh chị mấy
bản nhạc ấy được đính kèm theo với email này. Cám ơn quí anh chị rất hưởng ứng và nhiệt liệt
muốn có các bài hát này để hát. Xin quí anh chị phổ biến cho nhiều anh chị em không có email
trong vùng của mình nữa nhé, như em hứa với quí anh chị ấy như vậy.
Em sẽ gửi bài em nói về Anh Cả sau nhé, cả bài em soạn sẵn lẫn bào em tóm gọn vào chiều
hôm ấy vì không đủ giờ.
Xin Mẹ Đồng Công luôn đồng hành với cuộc hành trình Lý Tưởng Thánh của anh chị em
GĐTHĐC chúng ta. Xin cầu cho đứa em nhỏ của quí anh chị nghe.

CẢM NGHIỆM NGÀY HỘI NGỘ______
Tuyết Đỗ
Chúng tôi gồm 24 người của nhóm Orange County đến Nhà Dòng lúc 11:45 pm. Thời tiết se
lạnh sau một trận mưa. Mặc dù mọi người đều mệt mỏi sau chuyến hành trình từ Cali đến
Missouri để tham dự Ngày Hội Ngộ GĐTHĐC. Vào đến cửa Nhà Mẹ lòng rộn ràng niềm vui,
gặp lại được khung cảnh cũ. Đã khuya rồi nhưng các thầy, các cha vẫn lăng xăng dọn cơm, sắp
xếp chỗ nghỉ ngơi. Những ánh mắt, những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện, những câu
chuyện rộn rã…
Ngày hôm sau tôi thức dậy lúc lúc 5:30 am lo tắm rửa, thay đồng phục để xuống dự Ngày Hội
Ngộ đầu tiên. Năm nay có đến 681 người từ khắp 4 phương trời về Nhà Mẹ, và niềm vui đặc biệt
là có đến 146 các anh chị tận hiến cho Đức Mẹ, có rất nhiều các bạn trẻ, rất trẻ và rất hăng say.
Buổi sáng đầu ngày, cha Trân đặc trách cho mở màn bằng những phút thinh lặng, lắng nghe
tiếng Chúa. Hội trường không thắp đèn, dưới ánh sáng mờ mờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng cha
nhỏ nhẹ và êm ái khiến tôi cảm thấy Chúa đã đang thật sự đến với mình. Nước mắt tự nhiên chảy
dài, sung sướng, cảm động, lâng lâng. Giờ đây êm ái nhất cả đời con… Sau những giây phút linh
thiêng của giờ nguyện ngắm, mọi người được tham dự thánh lễ, được nghe bài giảng hay, sâu sắc
và sống động của Cha Tổng Đán, rồi hội thảo chia sẻ. Các anh chị chia sẻ rất hay, từng nụ cười,
ánh mắt, những ơn đặc biệt Chúa ban… đến giờ giải lao, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tôi nhận thấy
hết thảy mọi người đều vui. Tôi cảm thấy như về đến Nhà Mẹ mọi người đều như quên tất cả, chỉ
thấy tinh thần như những tờ giấy trắng đang được người họa sĩ vẽ lên những bức tranh đẹp, linh
động, đầy mầu sắc.
Năm nay cha đặc trách có thay đổi chương trình khác với Ngày Hội Ngộ của 4 năm về trước,
cũng rất vui, học hỏi được rất nhiều, thời gian khăng khít hơn, vui nhiều lắm trong những thời
gian sinh hoạt và thấm thía, đắm chìm trong những giờ kinh nguyện, những bài giảng của cha
Giám Tỉnh, cha đặc trách, cha Huy Châu, Cha Bích, Cha Toản, Cha Vận, và anh Tâm Phương…
Bài giảng nào cũng sôi động, xúc tích, và đều nói lên một ý nghĩa chung của Ngày Tận Hiến.
Năm nay mọi người được sống tuổi trẻ thêm một chút. Có lẽ do cha Trân trẻ hơn cha Huy Châu
chăng? Nhưng cũng rất đậm đà, thấm thía, mọi người có nhiều thời gian thư giãn hơn một chút,
nhưng không hề thiếu sót. Tối Thứ Sáu, tất cả được xem một chương trình Văn Nghệ vô cùng
đặc sắc gồm 20 tiết mục vô cùng thích thú với tiết mục hợp ca của các cha các thầy hay, dễ
thương, và tự nhiên làm sao? Các tiết mục đơn ca, hợp ca, múa, ảo thuật, hoạt cảnh, rồi với vở
kịch thằng mắm con muối cười vỡ bụng.
Buổi sáng của ngày thứ 7, sau một giấc ngủ đêm ngon hơn đêm đầu, sau khi vệ sinh buổi sáng,
mọi người lại lục đục đến hội trường. Cha Trân lại cho bắt đầu một ngày mới bằng những giây
phút thinh lặng, nguyện ngắm. Đèn lại tắt, trong ánh sáng mờ mờ, tiếng nhạc êm dịu, tất cả hít
vào thật sâu, rồi từ từ thở ra trong lúc cha cầu nguyện, tưởng chừng như Chúa đã đến với mỗi
tâm hồn, mỗi trái tim, xoa dịu những đau khổ, những khó khăn trong cuộc sống, những bệnh
hoạn ốm đau, những xấu xa tội lỗi đều đã được Chúa đồng hành và giang cánh tay che chở, đỡ
nâng. Sau đó là những giây phút thư giãn, và rồi lại thánh lễ, huấn đức, hội thảo và chia sẻ. Các

anh chị mới thì được đi học về Giáo Cương Tận Hiến với cha Toản. Các anh chị cũ ở lại hội
trường. Mỗi ngày đều được ăn 3 bữa. Một số các anh chị em vào phụ bếp để mọi người có những
bữa ăn vui vẻ. Thức ăn được dọn sẵn trên bàn. Bữa ăn nào cũng nóng và ngon miệng. Từ khắp
mọi tỉnh, mọi miền gần xa đều về sống chung nơi Nhà Mẹ.
Rồi đến buổi chiều thì có 3 buổi thuyết trình ở 3 địa điểm. Cha Dương ở hầm Đền Thánh với đề
tài Yêu là Tha Thứ. Cha Cao ở hội trường Nhà Dòng với đề tài Tình Yêu là Câu Trả Lời. Cha
Bích ở Nhà Ăn với đề tài Tình Yêu và Cuộc Sống… vui và sống động, sôi nổi nhưng sâu sắc.
Trong lúc các anh chị mới đi tập lễ nghi. Sau đó, Gia đình hội ngộ, tâm sự các vùng, và hướng về
nguồn. Bài chia sẻ về Anh Cả của anh Tâm Phương vì không đủ thời gian cho nên anh chỉ nói rất
ngắn gọn. Tuy nhiên, mọi người vẫn được xem video clip một ngày sinh hoạt của Anh Cả. Cuộc
sống của Ngài rất đơn so, không cầu kỳ, sống hy sinh, thanh bần, thật đáng kính phục. Sau đó, là
giây phút dâng hương, cầu nguyện cho anh. Đến 8:30 tối có cuộc Cung Nghinh Thánh Tượng
Đức Mẹ Fatima. Các chị trong những tà áo trắng tiến về phía tượng đài để chuẩn bị kiệu và dâng
hoa cho Đức Mẹ. Mỗi người một ngọn nến. Sau đó ai mệt thì về phòng nằm nghỉ. Ai khoẻ thì
tiếp tục đi viếng Đàng Thánh Giá. Một số các anh chị dùng điện thoại bật sáng để soi đường cho
mọi người. Đêm đó về ai cũng mệt, nên về đến phòng là ngủ một giấc thật ngon.
Sáng Chúa Nhật có nghi thức Tận Hiến và Thánh Lễ bế mạc. Các anh chị em mới được Tận Hiến
ngay trong thánh lễ. Niềm vui vo oa trong những anh chị mới. Tất cả mọi người được nghe, được
sống, được thở chung một nhịp đập của trái tim. Ngày Hội Ngộ của anh chị em GĐTHĐC đã có
thêm 146 anh chị em gia nhập. Phải chăng Đức Mẹ Đồng Công đã cầu bầu cùng Chúa cho Nhà
Dòng, và tinh thần của tất cả các thầy các cha với những hy sinh, những mệt nhọc, vất vả để có
được những ngày tận hiến, tĩnh tâm vui vẻ, sung sướng cho mọi người? Sau thánh lễ, tất cả mọi
người ra chụp hình kỷ niệm trước lễ đài. Sau đó trở vào hội trường tâm sự kết khóa với cha Trân
và anh Tâm Phương.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. 3 ngày trôi qua ngắn ngủi. Gặp gỡ, sống vui hết mình rồi chia tay
trong lưu luyến. Mọi người ra về sau bữa tiệc. Chắc chắn trong mỗi người đều ấp đầy những kỷ
niệm của những Ngày Hội Ngộ kỳ thú. Riêng tôi, không thể nào quên được hình ảnh Nhà Dòng,
cảnh đẹp, từ con đường đi cho đến những chậu cây cảnh, bàn tay và sự tận tụy hy sinh của các
thầy, các cha. Từ những nụ cười, giọng nói, từ những câu chuyện vãn cho đến những bài giảng
của từng cha. Các cha Dòng Đồng Công rất duyên dáng. Cha nào giảng cũng hay và nhất là tiếu
lâm. Vui sống hết mình lại rất chịu khó… Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ vì có Chúa
đồng hành. Đây là một vài cảm nghĩ về Ngày Hội Ngộ II của GĐTHĐC.
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Agnes Phước Hoàng.
Ngược dòng thời gian: đã gần 60 năm trôi qua, ngày ấy em chỉ độ 7-8 tuổi, lần đầu tiên được
dâng và tung hoa cho Mẹ nhân dịp tháng 5, tháng hoa Mận Côi để kính Mẹ cách đặc biệt. Hôm
nay,chị em chúng tôi từ muôn phương về hội ngộ lần 2 Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Tôi háo
húc nôn nao như trẻ thơ. Trước đó một tuần chị em vùng OC đã thức khuya để tập dợt. Ngày lên
đường về nhà Mẹ, chúng tôi đã phải chờ đợi ở phi trường vì chuyển bay đến trễ, nhưng chúng
tôi vui lắm. Ai cũng nôn nao sớm đến nhà Mẹ. Từ MẸ thân thương quá! qua ánh
mắt của mỗi người chúng tôi.
Ngày dâng hoa lên Mẹ đã điểm: đội của em,và riêng em đã quên đi vất vả trong luyện tập, miễn
sao được dâng hoa kính Mẹ. Từ nhà nguyện, chỗ chúng em nằm nghỉ đêm, ngước mắt lên đã
thấy Mẹ rồi. Lòng dạt dào như con thơ chờ mẹ vậy. Đội dâng hoa của chúng em được xếp hình
Thánh Giá! Chúa ơi! Chúa đã chịu chết vì chúng con. Qua Mẹ đồng công, con như bé nhỏ lại.
Con cảm thấy con quá bé nhỏ ngước mắt lên nhìn Mẹ với những khẩn khoản nài xin. Chúng con
thật sốt sắng dâng hoa kính Mẹ.
Cuối cùng toàn đội dâng hoa cũng xếp được tràng chuỗi Mân Côi với hai trái tim yêu thương của
Chúa và Mẹ. Hình Thánh Giá cũng nói lên niềm tin và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu.
Bây giờ về đến nhà rồi, nhưng những khoảnh khắc xúc động đó, luôn in đậm vào tâm khảm của
em. Xin cho con được sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác trong tay Mẹ, Mẹ ơi !!!
Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hoà bình… Dân con đất Việt nao nức, cất tiếng ca mừng vui,
kính chào Nữ Vương Hoà Bình...
Xin Mẹ thương đến quê hương Việt Nam chúng con. Mẹ ơi !!!!
Cali-June 30-2016

Tin Denver, CO
Tháng 6 chúng em sinh hoạt tại gia đình anh chị Hào Điểm vào
lúc 11 giờ sáng ngày 18 tháng 6. Chúng em chọn địa điểm gia
đình anh chị Hào Điểm lần này là vì anh chị mừng 60 năm
Thành hôn và 30 năm Tận Hiến cho Mẹ Maria. Nên chúng em
cũng được mừng ké. Mến chúc anh chị Hào Điểm trăm năm
hạnh phúc và luôn luôn tín thác cho Mẹ suốt đời.
Sinh hoạt lần này chúng em hân hạnh được đón tiếp cha xứ Độ,
CMC và cha phó Văn, CMC. Đặc biệt có sự hiện diện cha cố
Giuse Châu Xuân Báu dòng Chúa Cứu Thế từ Houston, TX
đến. Trong phần sinh hoạt như thường lệ, chúng em nguyện
kinh dâng ngày và tiếp theo là những chia sẻ linh tinh trong gia
đình. Tiếp sau là phần dâng thánh lễ tạ ơn 60 năm thành hôn
của anh chị Hào Điểm. Cha Cố Báu trong phần chia sẻ lời Chúa đã ca ngợi muôn hồng ân Chúa
đã ban cho anh chị Hào Điểm trong suốt 60 năm dài, tất cả là hồng ân....
Sang phần tiệc mừng, anh chị Hào Điểm đã mời chúng em cũng chia sẻ bữa ăn gọi là mừng vui
vì Chúa Mẹ vẫn còn thương ban cho gia đình anh chị được mọi sự may lành cả hồn lẫn xác hơn
điều mong ước. Sau tiệc mừng chúng em chia tay nhau và hẹn gặp lần tới.

Tin Minneapolis, MN
Hôm nay 21/5/2016 lúc 11 giờ trưa,
GĐTHĐC cả hai vùng Minneapolis và
Saint Paul đã tụ họp nhau lại để mừng lễ
Đức Mẹ Thăm Viếng, bổn mạng của
GĐTHĐC MN. Mọi người tham dự thánh
lễ chung với Giáo xứ và sau đó đã cùng lập
lại lời khấn Tận Hiến.
Trong bài giảng hôm nay, Cha đã nhắc lại
quãng thời gian khi còn làm thầy, đi viếng
thăm các người già neo đơn bệnh tật, các cụ
đã nói rằng, dù tiếng Mỹ là ngôn ngữ thứ
hai, là người Việt Nam, anh ngữ không
rành rọt, nhưng các cụ vẫn hiểu lời thầy và niềm tin về Chúa đã tỏa sáng trong hành động và lời
nói. Chúa đã hiện diện nơi đây trong trái tim con người.
Chúng ta hãy cố gắng yêu thương, giúp đỡ, sống chia sẻ, theo đúng tinh thần tận hiến. Sau đó là
buổi ăn trưa thân mật với nhau. Hẹn gặp các anh chị Ngày Hội Ngộ sắp tới.
“Đi một đàng học một sàng khôn”
KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI
Chuyến đi Hội Ngộ đã trôi qua nhanh chóng với bao nỗi niềm không tả xiết .Từ cảm giác sợ hãi,
lo âu đến nỗi hân hoan được gặp lại các Cha các Thầy và tất cả các anh chị em GDTHDC từ
muôn phương đổ về. Trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như dây đàn với trăm ngàn
nốt nhạc.
Tôi đã tưởng mình gục ngã khi tai nạn xảy ra. Các con tôi sợ hãi vô cùng và quyết định thuê xe
quay trở lại Minesota. Trời đã tối, lòng tôi rối ren đi hay về? Sau cùng nhờ những lời động viên
của các anh chị, nhờ ơn Chúa, 3 mẹ con tôi đã đến nhà dòng lúc 1g sáng ngày thứ sáu 24/6. Đến
nơi, niềm an ủi lớn lao được nhìn thấy các cha, các thầy, một số anh chị em trong ban lãnh đạo
Miền vẫn thức và dọn sẵn cơm chờ đợi chúng tôi.
Mọi lo âu như tan biến. Các con tôi vui vẻ hoà nhập với các bạn. Chúng đã quên lời hứa của mẹ
sẽ mua vé may bay trở về MN sau 1 đêm ngủ tại Missouri. Hai bàn chân tôi như có cánh, bay
theo dòng người từ muôn nơi, tôi đọc sách trong buổi lễ ngày thứ 6, tôi tập hát mỗi ngày từ sáng
sớm 7g., tôi tập múa dâng hoa với các chị. Tôi phụ bếp trong ban nội thiện và tối về tôi ngủ ở
phòng gym với các em thanh thiếu niên . Tôi đã sống tận hiến những ngày Hội ngộ quên cả bàn
chân bị miểng chai ghim đầy những vết thương, quên đi nỗi nhọc nhằn với mớ giấy tờ bảo hiểm,
report của Cảnh sát… mọi khó khăn còn chờ trước mắt.

Tôi đi 1 đàng học được rất nhiều sàng khôn! Tôi
học được sự nhiệt tình đam mê của các chị khi tập
múa Dâng hoa! Tôi thấm thía nỗi lao nhọc của
các Cha, các thầy trong từng bữa cơm hằng ngày
dùng đủ! Tôi yêu sự hăng say âm nhạc của tất cả
các ca viên và nhất là các ca trưởng đem lời ca
tiếng hát dâng lên mỗi thánh lễ. Tôi yêu chiếc ghế
bố đơn sơ tôi ngã lưng hằng đêm ở phòng Gym
,với tiếng máy lạnh mỗi lần bắt đầu chạy, phát lên
tiếng kêu rất lớn, nhưng đó là tiếng ru êm cho
giấc ngủ bởi tôi đã quá mệt và bởi âm thanh này
cũng đã thân quen với tôi và các em thiếu nên,
chúng tới ngủ hết biết!
Tôi yêu khuôn viên Nhà Dòng với hàng cây cao
vút, với những bụi rau sau hè với cụm hoa xinh
xắn quanh tượng đài hoà nhịp tiếng chim ríu rít
mỗi buổi sáng tinh sương. Sự trong lành thánh
thiện hiện hữu nơi đây đã xoa dịu trái tim tôi.
Tôi yêu không khí nhộn nhịp háo ăn mỗi bữa com
chờ Cha ban phép lành rồi mới được ăn nhe!
Chúng tôi đã tự nhắc nhớ nhau như vậy. Một ký
ức đẹp với muôn vạn điều ghi khắc trong tim.
Ngày chia tay tôi có 1 số địa chi trong tay của anh
chị mới quen xa gần khắp tiểu bang để giao lưu,
để liên lạc. Từ nay facebook của tôi có thêm bạn,
từ nay cell phone của tôi sẽ bận hơn!
Trải qua bao nhiêu cam go từ nội tâm đến khó
khăn vì hoàn cảnh, cuối cùng tôi đã về được nhà
dòng, mái ấm thân thương, như con thuyền lao
đao trên biển đời vạn nẻo, cặp bến tình yêu, ôi tình
Mẹ, tình Cha ủ ấp bao tâm hồn…
Marie Veronique Quách Tú Phương

Tin Oklahoma City, OK
Hàng năm cứ vào đầu tháng 06 là Anh Chị Xuân Minh đã nhanh nhẩu nhắn trên phôn cho em
biết nhớ ngày sinh hoạt kỳ này tại nhà A/C đấy nhá….. chúng em làm sao quên được những mẫu
chuyện trào phúng và những tiếng cười dòn tan của tất cả mọi A/C hiện diện trong buổi sinh hoạt
hàng năm tại nhà A/C Xuân Minh.
Kỳ sinh hoạt năm nay, đúng vào ngày 6/12/16, em vừa mới đậu xe đã thấy tiếng gọi lớn “đi đàng
này… cẩn thận đấy… nhìn lại hóa là ông Anh nhà tôi chính hiệu con nai vàng… thật là tốt số lại
được ông ra đón tận ngõ quí hóa quá… vài lời chào hỏi chủ nhà em vội bước vào nhà… lại một
sự ngạc nhiên khác nữa hôm nay nhà A/C Xuân Minh thật đông đúc (con cháu và bà con tới dự
buổi đọc kinh và chúc mừng tháng Thành Hôn của hai A/C)… trong nhà đầy tiếng vui cười và
huyên náo trong tinh thần thân mật và gia đình tràn đầy đầy hạnh phúc.
Riêng về GĐTH/OKC đã thấy hiện diện khá đầy đủ… Quý A/C bắt đầu tập dượt các bản nhạc
dùng trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay trong sự hướng dẫn của Anh Châu, đúng như câu “văn
ôn ,võ luyện nói nhỏ nhá! Giọng hát cũng còn phong độ lắm… Nghỉ xả hơi vài phút sau khi tập
nhạc… Anh Trưởng, đại diện cho các A/C hiện diện cảm ơn gia đình A/C xuân Minh cho mượn
tư gia sinh hoạt trong tháng này…
Cũng như thường lệ sau phần xướng kinh một thành viên trẻ trong gia đình Anh Xuân đảm trách
bài Phúc Âm… lặng thinh một chút… Anh Trưởng nhè nhẹ đưa ra một câu hỏi “không phải khảo
sát Giáo Lý đâu nhá các A/C”… hình ảnh Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay áp
dụng vào cuộc sống của anh chị em chúng mình trong cuộc sống hiện tại để làm kim chỉ nam cho
thế hệ con cháu của chúng mình sau này. Trong tinh thần huynh đệ tìm hiểu và kinh nghiệm suy
luận quý A/C công nhận rằng:
Ngài đến trần gian không phải để phá bỏ lề luật. Chúa Giêsu đã minh bạch rằng: luật lệ phải kiện
toàn chính xác… đúng nghĩa… nên nhớ phải có YÊU THƯƠNG và MƯU CẦU HẠNH PHÚC
cho CON NGƯỜI. Ngài tẩy rửa tinh thần lề luật… cho một lối sống mới trong tinh thần luật lệ
trong đó có tinh thần bác ái và tha thứ… với một chân tình và lương tâm chân chính…
Áp dụng vào cuộc sống hiện tại, Quý A/C hiện diện cũng đồng ý rằng:




Noi gương học yêu thương người khác như Chúa đã làm.
Phải chia sẽ sự thăng tiến chung xây cộng đoàn và giáo xứ với tinh thần huynh đệ ( nhớ
giúp bàn tay của Quý A/C vào GĐTH/OKC theo khả năng nhá! Quý A/C)
với đức KITÔ giáo…
o Luôn luôn nhớ rằng hãy bắt tay vào cộng tác làm việc với người khác. Đừng ngồi
yên quan sát làm ra sao rồi soi mói bắt bẻ và chê bai.
o Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa chỉnh sửa lại những tư tưởng cố chấp và những
luật lệ vô lý của chính mình biến thành những hành động tích cực, trực chính và
nhân ái để anh em chúng mình chung bàn tay ý tưởng đóng góp một phần nào
trong đường lối phục vụ cho tha nhân theo như ý của Thiên Chúa.

o Hãy thay sự chai đá, ù lì của bản thân mình để trở thành những con người biết
rung động và cảm xúc với anh em đồng loại… trong những tình huống thiếu thốn,
khốn khổ, bất hạnh của mọi người xung quanh… để xây dựng một thế giới tốt
đẹp... kiến tạo hòa bình vĩnh cửu của nhân loại.
Tiếp đến là phần hoạt động nội bộ. Báo cáo quĩ, chương trình về nhà Mẹ để đi Tĩnh Tâm và Tận
Hiến trong tháng 6/16 ….Quý A/C đọc kinh kết thúc buổi sinh hoạt và dùng bữa tiệc nhẹ do A/C
Xuân Minh với Gia Đình nhã tâm khoản đãi……Hẹn kỳ tới sẽ có nhiều tin tức mới hơn sau khi
cùng đi về nhà Mẹ……

Tin Sacramento, CA
Chào cha, cha có khỏe không? Tạ ơn Chúa và
Mẹ che chở cho chúng về bình an tới Sacto là
12 giờ đêm. Các anh chị em chúng con ai cũng
lên .....cân , riêng các anh chị mới vui sướng
được Tận Hiến cho Mẹ tại Nhà Dòng rất là đặc
biệt. Cám ơn các cha đã lo cho chúng con chỗ
ăn và chỗ ngủ. Nhân dịp này được phân chia
ngủ chung với nhau mới được thưởng thức
tiếng hò sông giang hay những bài nhạc giao
hưởng....hì. Tuy có những trở ngại nho nhỏ
nhưng nhìn nhau nở nụ cười là xong. Mong
rằng 4 năm nữa là lần thứ 3 sẽ tốt đẹp hơn nữa. <nhất quá tam>.
Ngày Chúa nhật 10/7 chúng con có buổi họp với cha chánh xứ giới thiệu các anh chị em mới Tận
Hiến và đồng thời chúng con mừng ngân khánh 25 năm linh mục của cha Jim Ngô Hoàng Khôi
cha xứ chúng con. Chúng con luôn cầu xin Chúa và Mẹ luôn ban mọi ơn lành cho các cha và các
thầy hồn an xác mạnh.

Tin San Jose, CA
SAN JOSE & HÀNH TRÌNH NGÀY HỘI NGỘ 2016
Những Ngày Chuẩn Bị
Ngay từ đầu năm, một số anh chị trong GDTHDC San Jose đã “rục rịch” chuẩn bị tinh thần cho
Ngày Hội Ngộ rồi: lo lắng hỏi han thể lệ đăng ký máy bay hoặc xe đò, bắt đầu rủ rê bạn bè đi
Tận Hiến ....
Bắt đầu tháng Ba & tháng Tư thì Ban Phục Vụ đã phải lo chuẩn bị cho việc lên đường: đăng ký
xe đò, lên kế hoạch lo phần ăn uống dọc đường, lo phần ăn ủng hộ khi lên tới nơi …
Vào tháng Năm cho tới giữa tháng Sáu thì việc chuẩn bị càng thúc bách và khẩn trương hơn: lo
thu tiền để đóng cho hãng xe, lo tập dợt Văn Nghệ, tập múa Dâng Hoa …
Dù đa số các chị trong GĐ San Jose với tuổi tác đã vào “lúc xế chiều” – lời Cha Huy Châu ,
nhưng tinh thần Văn Nghệ ai nấy đều hăng say ra phết … miệt mài tập dợt hằng tuần (cho dù nay
tập, mai quên) vẫn cứ kiên trì, không ai chịu bỏ cuộc … đã vậy còn rủ rê được các chị trong
GDTHDC Sacramento (phải lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ) tới Trung Tâm Công Giáo San Jose vào
một ngày cuối tuần nắng đẹp để cùng tập dợt đội hình Dâng Hoa cho Đức Mẹ.

Ngày Lên Đường (Thứ Ba, June 21)
Càng gần tới ngày lên đường tham dự Hội Ngộ thì “dân tình càng thêm nhốn nháo” – người rút
tên ra vì lý do này nọ, người lại đăng ký thêm vào … Cuối cùng thì “đoàn quân” của GDTHDC
San Jose đã lên đường “tiến quân” về Nhà Dòng với một xe bus đầy chật 54 “lính cũ” lẫn “tân
binh” và với một đàn gà (50 con) đi bộ “hộ tống “ ..… dưới gầm xe.

Trước khi lên xe khởi hành cho chuyến đi, anh Trưởng Vùng Phan Bội Châu đã hướng dẫn mọi
người đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ nơi hang đá Lộ Đức của Trung Tâm Công Giáo. Xe vừa
ra xa lộ là Chuỗi Kinh Mân Côi được xướng lên … Cả “đoàn quân” đều phó thác mọi sự trong
hành trình xa xôi vạn dặm (2 ngày 1 đêm) nơi bàn tay Quan Phòng của Chúa và Mẹ nhân từ.
Trong tâm tình hân hoan, phấn khởi, “tiểu đoàn” GDTHDC San Jose đã lên đường tiến về Ngày
Hội Ngộ… ai nấy đều náo nức, tươi cười mà quên đi những mệt nhọc, gian khó trên bước đường
vạn dặm xa xôi… Vì đã có Chúa và Mẹ đồng hành, và lại có Cha Trân Đặc Trách dõi theo và
điện thoại hỏi thăm tình hình và sức khỏe của mọi người trên từng chặng đường …

Ngày đầu tiên (Thứ Ba June 21) trên xe trôi qua thật êm thắm … Sau khi anh Trưởng Châu
thông báo lướt qua về Chương Trình của 3 Ngày Hội Ngộ; cô thư ký phát xấp bài hát in ra để
mọi người trên xe cùng hát hò chung với nhau; chị Ca Trưởng Hồng Loan đã chịu khó tập cho
mọi người hát những bài hát trong Thánh Lễ của Ngày Thứ Sáu và Chúa Nhật… Trời tối dần,
sau khi đọc kinh chung, mọi người thiếp đi trong an lành và phó thác …
Sang ngày kế tiếp (Thứ Tư June 22), sau khi đọc kinh sáng và ăn uống, thì “phe ta” liền lấy lại
phong độ và bắt đầu chương trình sinh hoạt trên xe - hát chung, đơn ca, và kể chuyện tếu lâm với sự đóng góp của nhiều ca sĩ “cây nhà lá vườn:” Thu Hương, Kim Hoa, Ánh Ngọc, Anna
Mẫn, Hồng Loan, Hăng Rết … và danh hài chuyện tếu là anh Châu Trưởng Vùng …làm không
khí trên xe lúc nào cũng vui vẻ, náo nhiệt … Mãi cho tới lúc xe đến Nhà Dòng vào lúc xế chiều
thì mọi người mới tạm ngưng tiếng hát, tiếng cười để cùng nhau đọc kinh dâng lời tạ ơn Chúa đã
đưa “đoàn quân” tới nơi được bình an.
Những Ngày Hội Ngộ (Thứ Năm, June 23 – Chúa Nhật, June 26)
Trưa ngày Thứ Năm, đàn gà “hộ tống” đoàn quân San Jose đã được mầm thịt để “khao quân”
“Tiểu đoàn” San Jose bắt đầu phân tán lực lượng: một số lính hậu cần thì vào bếp để phụ giúp
Cha Trân và các Thầy, một số qua giúp cho Ban Trang Trí (cắm hoa cho Thánh Lễ Khai Mạc),
số quân còn lại thì phụ tay cho việc sắp xếp, khiêng bàn ghế …với Cha Toản.
Trong giờ Hội Ngộ Giao Duyên lúc 6pm vào tối Thứ Năm, MC Dũng đã khởi động bầu không
khí đầu giờ bằng một“băng reo” rất vui nhộn để chào mừng Cha Phó Bề Trên Toản và Cha Trân

Đặc Trách. Cho lời mở đầu, cha Toản đã xin lỗi vì sự sắp xếp phòng ốc cho kỳ Hội Ngộ này “hơi
bị lộn xộn” vì con số tham dự viên quá đông. Cha cũng nói về những điểm đặc biệt cho kỳ HN
này là sự có mặt của cuốn Booklet & sự sắp xếp bày biện sẵn thức ăn trên bàn để “save” thời
gian cho mọi người khỏi phải xếp hàng chờ đợi lấy thức ăn.
Cha Trân thì lướt sơ qua về Chương Trình của những Ngày Hội Ngộ và đề cao sự hy sinh của
mọi người - không quản đường xá xa xôi để đến tham dự. Cha kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ
về mục đích của những Ngày Hội Ngộ là gì (đến đây để hy sinh, bỏ mình, học hỏi, quý mến
nhau) Và nên dùng cơ hội này để thách đố bản thân (chịu thương, chịu khó, chịu cực, luôn
tươi cười, sống nhường nhịn …) Và Cha cũng mong ước là mỗi người sẽ làm quen được với ít
nhất là 10 người bạn mới (từ những Vùng khác nhau) trong những ngày Hội Ngộ này.

GDTHĐC San Jose trong ngày Hội Ngộ 2016
Sau đó là Thánh Lễ Khai Mạc Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa, được tiếp nối theo sau là màn
Rước Kiệu Thánh Thể thật long trọng (vì ngoài trời mưa, nên phải làm trong Hội Trường Các
Thánh Tử Đạo)
Điểm mới rất đặc biệt trong kỳ Hội Ngộ năm nay là phần nguyện ngắm ban sáng thật …
nhẹ nhàng và thư giãn – được làm theo chương trình “Lectio divina” của Dòng Tên. Trong
những giây phút thinh lặng của đầu ngày, dưới ánh sáng mờ mờ và trong tiếng nhạc cầu nguyện
êm dịu, rồi qua làn hơi thở vào hít ra nhè nhẹ, Lời Chúa đã được đưa vào để suy niệm …..để
tưởng chừng như Chúa đã hiện diện nơi đây, thật gần gũi, thật ấm áp thân tình … và những niềm
đau, những nỗi buồn của cuộc sống dường như đã được Ngài xoa dịu, ủi an rất nhiều …
Thật tuyệt vời!
Những bài Huấn Đức rất hay của cha Tổng Đán, và những buổi thuyết trình & hội thảo (với
những đề tài khác nhau) rất vui & sống động của Cha Dương, Cha Cao, Cha Bích …cùng với
tiết mục GĐHN- tâm sự các Vùng đầy sôi nổi & Hướng Về Nguồn do anh Tâm Phương đảm

nhiệm … là trọng tâm Sinh Họat của 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy của những Ngày Hội Ngộ năm
nay. Qua đó, tham dự viên đã có cơ hội học hỏi, trao đổi và thêm thân tình khắng khít với nhau
hơn.
Đêm Hội Ngộ ngày Thứ Sáu được đánh dấu bằng một chương trình Văn Nghệ thật vui,
hấp dẫn, và phong phú với 20 tiết mục. Màn hợp ca của 6 - Anh, Cha, Thầy - mở đầu chương
trình rất hay, lạ và dễ thương với một bài hát rất có ý nghĩa trong Năm Thánh Tình Thương.
Những màn múa, ca, ảo thuật, hài kịch, họat cảnh …được tập dợt chuẩn bị thật chu đáo công
phu, đã mang lại niềm vui và tiếng cười thỏai mái cho tất cả mọi người tham dự. Chương trình
Văn Nghệ dù được kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng khi được kết thúc vào lúc 11 giờ khuya
mà nhiều người vẫn còn luyến tiếc …

Sau màn Văn Nghệ đêm Thứ Sáu là cuộc họp “chớp nhoáng” của Cha Đặc Trách với Ban Phục
Vụ - Miền & Vùng. Trong buổi họp Cha Trân đã cảm ơn sự cộng tác của mọi người trong đêm
Văn Nghệ với bao vất vả, hy sinh … Các tiết mục đều đặc sắc! Và điều quý giá trong đêm
Văn Nghệ – mà Cha nhận thấy - là sự thấm đầy cái chất tình trong đó: Tình gắn bó, đoàn
kết thương yêu nhau của mọi người trong GDTHDC. Tạ ơn Chúa & Đức Mẹ!
Cha Trân cũng xin mọi người bỏ qua cho những sơ sót – nếu có - của 2 Cha. Và Cha đã khuyên
mọi người hãy dùng nụ cười – sự thông cảm mà đối đãi với nhau trong tinh thần Tận Hiến:
yêu thương, hy sinh, bỏ mình…
Đêm Hội Ngộ ngày Thứ Bảy lại được ghi dấu ấn bởi một lực lượng hùng hậu (hơn 100 chị)
của hai Đoàn Dâng Hoa của 2 Miền Đông-Tây. Trong giờ Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ
Fatima, một đoàn thiên thần “tuổi xế chiều” trong những tà áo dài trắng cùng với hoa, lụa cầm

tay đã tiến về Tượng Đài để Dâng Hoa cho Mẹ. Chắc Mẹ Maria cảm động lắm lắm khi biết là
các “lão bà bà” từ các miền xa xôi trên khắp Hoa Kỳ, đã trải qua biết bao vất vả gian nan cùng
với “khổ luyện” để về đây dâng cho Mẹ sự sùng kính & tôn vinh qua Vũ Khúc “Nữ Vương
Hòa Bình” .. Kính Chào Nữ Vương, Nữ Vương Hòa Bình … đây muôn tâm hồn thao thức, dân
con Đất Việt nao nức, cất tiếng ca mừng vui: Kính Chào Nữ Vương Hòa Bình …

Sau cuộc rước kiệu Mẹ là chuyến Viếng Đàng Thánh Giá - do anh Trưởng Châu (San Jose) đảm
nhiệm- với sự hiện diện của Cha Nhiên, Cha Trân và khá đông anh chị em. Đêm tối trời mát mẻ,
đồi Canvê có không khí linh thiêng lạ thường . Một cảm nghiệm thật đáng nhớ!
Trong Thánh Lễ Bế Mạc vào ngày Chúa Nhật đã có 146 anh chị mới Tận Hiến cho Mẹ. Tạ ơn
Chúa! Con số đông chưa từng thấy. Phần chụp hình lưu niệm & tâm sự kết khóa sau đó đều được
tiến hành nhanh chóng để mọi người có thời gian thong thả ăn Tiệc mừng và chuẩn bị ra về.
“Đoàn quân” San Jose trong khi chờ xe Bus đến đón cũng đã được các Cha CMC ưu ái “chào từ
giã”. Ai nấy đều bịn rịn lưu luyến chia tay quý Cha, quý Thầy thân thương của Dòng Đồng
Công: Cha Nhiên, Cha Toản, Cha Trân, Cha Bích, Cha Liêm, Thầy Đan … Các Cha, Thầy là
tấm gương sáng ngời của tinh thần “Tận Hiến” – yêu thương & bỏ mình - đã hy sinh, lao
nhọc, vất vả cho mọi người vui hưởng những Ngày Hội Ngộ thật tuyệt vời và đầy ghi nhớ.
Ngày lên đường ai nấy đều hân hoan, hớn hở. Ngày trở về ai nấy cũng hớn hở, hân hoan …
Từ những Ngày Hội Ngộ vừa qua, hầu như mỗi người đều “lượm hái” ít nhất cũng được một
chút “hoa quả” để “dưỡng nuôi” cho tâm hồn của mình.

Trong phần phát biểu ý kiến về những Ngày Hội Ngộ, chị Phượng Hăng-Rết & chị Yết đã cho
biết là đã nhận được ơn chữa lành cho bàn chân đau & cái lưng đau. Anh Hoàng- tân Tận Hiếnthì cảm nhận được nhiều Hồng Ân, tâm hồn anh đã được đánh động cho nên anh mới quyết định
xin Tận Hiến ngay để trở nên một thành viên mới của GDTHDC San Jose. Trong đòan, hầu như
ai nấy cũng đều có được cảm nghiệm và kỷ niệm trong chuyến đi này.
Sau cùng là lời cảm ơn của mọi người dành cho Ban PV, Ban Tổ Chức. Và lời xin lỗi cũng được
gởi đến nhau để cùng xí xóa đi những hiểu lầm và bất hòa trong chuyến đi. Ba kinh Kính Mừng
của mọi người trên xe như là lời cảm ơn dành cho tất cả những anh chị đã phụ giúp cho đòan
trong mọi việc. Trước khi xe về lại Trung Tâm Công Giáo, mọi người cùng đọc kinh chung dâng
lời Tạ Ơn Chúa & Mẹ Maria đã cho “đoàn quân” San Jose được đi tới nơi về tới chốn bình an.
Những Ngày Hội Ngộ tuy đã trôi qua, nhưng trong tim mọi người vẫn còn đầy ắp với bao
điều luyến lưu … Những bài giảng, lời Huấn Đức, bài Thuyết Trình thật hay của quý Cha …
Những món ăn ngon phần xác cũng như phần hồn đều được ghi nhớ và trân trọng … Những hy
sinh tận tụy của quý Cha, Thầy cùng những anh chị thiện nguyện trong ban ẩm thực, ban lễ nghi,
ban sinh họat … Những buổi tập vất vả cho màn Văn Nghệ và Dâng Hoa … Những câu chào, cái
bắt tay, những nụ cười, ánh mắt reo vui của các anh chị em trong GDTHDC từ bốn phương trời
đổ về trong ngày Hội Ngộ…… Tất cả đều thật thân thương và thật quý giá!
Tất cả đều là những kỷ niệm thật đẹp, thật tuyệt vời … làm hành trang vào đời trên bước
đường dấn thân Tận Hiến của mỗi người trong GDTHDC …
Hẹn gặp lại nhau trong Ngày Hội Ngộ vào 4 năm sau nhé!
Tracy từ Miền Tây

NHN 2016 - GDTHĐC San Jose với các Cha CMC: Cha Tổ ng Đán, Cha Nhiên, Cha Trân

1. R.I.P GIUSE NGUYỄN HỮU TUẤN. Gia Đình Tận Hiến Wichita vừa nhận được Tin
em trai út của Chị Xuyến là Giuse Nguyễn Hữu Tuấn sinh năm 1970 vừa qua đời tai Việt
Nam (tai nạn lưu thông) Gia Đình TH Wichita xin thành thật chia buồn cùng AC Lễ Xuyến . Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận Linh Hồn Giuse vào hưởng Nhan
Thánh Chúa,và xin Mẹ Maria an ủi gia Đình.Chúng Con xin thông báo dến Cha Đặc
Trách cùng các Anh Chị em để cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và gia đình.Gia Đình
Tận Hiến Vùng Wichita thành kính phân ưu.
2. R.I.P TESERA ĐỔ THỊ NHÀN. Gia Đình Tận Hiến OKLAHOMA CITY vừa nhận
được Tin Thân Mẫu và Nhạc Mẫu Của A/C Vương Quốc Chính và Vương Thị Thanh
Hương, nhủ danh: Bà TESERA ĐỔ THỊ NHÀN vừa qua đời tại TULSA, OKLAHOMA.
Gia Đình Tận Hiến OKC xin thành thật chia buồn cùng A/C CHÍNH và HƯƠNG.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận Linh Hồn TERESA vào hưởng Nhan
Thánh Chúa, và xin Mẹ Maria an ủi gia Đình A/C. Chúng con xin thông báo đến Cha Đặc
Trách cùng các anh chị em để cầu nguyện cho Linh Hồn TESERA và gia đình. Gia Đình
Tận Hiến OKC thành kính phân ưu.
3. R.I.P PHÊRÔ MARIA NGUYỄN VĂN LÊ. Sự Vui qua sự sầu lại đến. Đức KiTô sống
lại và giãi ánh sáng trên muôn dân.Trong niềm tin tưởng và phó thác vào Đấng giầu lòng
Thương Xót, GĐTH ĐC vùng San Jose chúng em xin kính báo: Anh Phêrô Maria
Nguyễn văn Lê. (Sinh năm 1934. Tận hiến khoá 19 tại HK) Đã về nhà Cha hồi 7:00 Am
(thứ bảy ngày 25-06-2016) Với những Tháng ngày làm của lễ Hy Hiến trên giường bệnh.
Sau 82 năm làm con Chúa nơi cõi trần, ắt có những điều thiếu xót. Kính xin Quí Cha, Quí
Tu sĩ cùng các AC thêm lời cầu nguyện cho Anh mau được hưởng Thiên Nhan Chúa.
TM/BPV vùng San Jose. J.M.Phan bội Châu kính báo.
4. Chúng con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ và phù hộ
anh chị em Vùng Minnapolis, MN trong chuyến đi Ngày
Hộ Ngộ vừa qua, được thoát khỏi tai nạn hiểm nghèo. Kính
xin quí anh chị hiệp lời tạ ơn và tiếp tục cầu nguyện cho
chị Nôm được mau phục hồi sức khoẻ.

