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Meán Trao Taâm Tình !  
 

Quí Anh Chị, những người con thân thương của Mẹ Maria, 

Tháng 5, Tháng Hoa Đức Mẹ lại về. Tháng Giáo Hội dành riêng để tôn vinh Mẹ Maria và cũng 

là dịp cho con cái Mẹ bày tỏ lòng sùng kính với Mẹ một cách đặc biệt hơn. Là những người con đã tận 

hiến cho Mẹ, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một tâm tình đặc biệt đối với Người Mẹ trên trời của 

chúng ta.  Riêng tại Hoa Kỳ, chúng ta nhận thấy có một sự trùng hợp đó là Ngày Chúa Nhật Tuần Thứ 2 

của Tháng 5 hằng năm cũng là ngày Hiền Mẫu, Mother‟s Day. Ngày Hiền Mẫu đã được tổng thống Hoa 

Kỳ Woodrow Wilson ký bản công nhận là lễ của toàn quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 1914. Riêng năm 

nay Ngày Hiền Mẫu cũng rơi vào chính ngày 8 tháng 5. 

Những món quà nào mà người ta thường mua tặng mẹ trong ngày Hiền Mẫu? Theo như  Cơ 

Quan Bán Lẻ Quốc Gia (National Retail Federation), thì hoa, thiệp, và thức ăn là ba món quà người ta 

thường gởi mẹ trong Ngày Hiền Mẫu. Hơn một nửa người tiêu thụ mua thiệp tặng mẹ, một phần ba mua 

hoa, và một phần ba dẫn mẹ tới một tiệm ăn. 

Quí Anh Chị thân mến, 

Bên cạnh người mẹ trần gian, chúng ta có một người Mẹ trên trời rất thân thương. Vậy trong 

tháng của Mẹ và đặc biệt trong Ngày Hiền Mẫu, chúng ta tặng Mẹ món quà nào đây nhỉ? Chắc chắn 

chúng ta đều muốn làm vui lòng Mẹ Maria bằng cách tặng Mẹ món quà mà Mẹ thích nhất. Trong ba 

món quà kể trên, chắc chắn chúng ta không thể dẫn Mẹ tới tiệm ăn để đãi Mẹ món ăn mà Mẹ thích. Tuy 

thế chúng ta có thể mua một tấm thiệp viết lên đó những tâm tình của chúng ta với Mẹ, hay chúng ta có 

thể đặt dưới chân tượng Mẹ một bó hoa. Tuy thế, theo em nghĩ, món quà mà Mẹ thích nhất chính là 

những hoa Mân Côi cộng với hoa hy sinh của chúng ta. Hy vọng trong tháng Hoa này, mỗi chúng ta hãy 

dâng cho Mẹ những bó hoa đó, nhờ đó chúng ta ngày càng trở nên những người con hiếu thảo của Mẹ. 

Sau đây em có 2 việc xin thưa với Quí Anh Chị, 
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1. KHÓA TĨNH HUẤN 40HK & 41HK 

Như Quí Anh Chị biết, 2 sinh hoạt quan trọng của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vào Tháng 6 

và 7 này là 2 Khóa Tĩnh Huấn tại Carthage, MO và Riverside, CA. Cho đến nay (cuối tháng Tư) em đã 

nhận được khoảng 2 chục người ghi danh. Tuy ngày 31 Tháng 5 mới là ngày hết hạn ghi danh. Tuy thế, 

nếu Quí Anh Chị nào hay vùng nào có thể gởi cho em đơn ghi danh càng sớm càng tốt để chúng em dễ 

sắp xếp ví dụ như làm bảng tên, giữ phòng, phân công …. Để Mẹ Maria chúc lành và Quí Anh Chị nhận 

được nhiều ơn ích hồn xác trong những những ngày tĩnh huấn tới, em xin Quí Anh Chị khắp nơi cầu 

nguyện đặc biệt cho ban tổ chức, đặc biệt các Anh trong ban giảng huấn, và tất cả Quí Anh Chị tham dự. 

2. BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA MỖI VÙNG 

Để có một bản tường trình trung thực và tổng quát trong hai khóa tĩnh huấn tới, em có gởi đến 

Quí Anh Chị, đặc biệt các Anh Chị trưởng vùng các nơi một bản thăm dò ý kiến (tr. 28) về tình hình của 

từng vùng. Xin Quí Anh Chị trưởng vùng cùng với tất cả Quí Anh Chị trong vùng, trong kỳ họp sau khi 

nhận được báo tháng này, xem qua và điền vào (mỗi vùng một bản thôi), rồi sau đó Anh hay Chị trưởng 

vùng gởi lại cho em. Có thể em sẽ đăng bản tường trình tổng quát lên báo tháng 11 hay 12 năm 2011. 

Xin Mẹ Maria, Mẹ của ngàn hoa, chúc lành cho tất cả chúng ta. Riêng đối với Quí Anh Chị tham 

dự tĩnh huấn năm nay, hẹn sẽ gặp và “ra mắt” Quí Anh Chị vào tháng 6 và 7. 

Lm. Tôma Aquinô M. Nguyễn Huy Châu, CMC 

Đặc trách GĐTHĐC  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Gaëp Gôõ Chuùa Phuïc Sinh 
 Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A - (Ga 20:19-31) 

 

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật II Phục sinh, các bài 

đọc đã trình bày cho ta nhiều lần Đức Kitô phục sinh hiện ra. Từ những lần thấy Đức Kitô phục sinh 

hiện ra ấy, các môn đệ đã có những cảm nghiệm sau đây : 

1. Cảm nghiệm đầu tiên là : Đức Kitô đồng hành với họ trên mọi nẻo đường.  

Đức Kitô phục sinh không còn bị giới hạn trong không gian.  Người có thể cùng lúc xuất hiện ở 

nhiều nơi khác nhau. Người xuất hiện trong vườn, gần mồ chôn Người.  Người xuất hiện bên bờ hồ, nơi 

các môn đệ đang chài lưới. Người xuất hiện ở làng Emmau, cách Giêrusalem một quãng đường dài.  

Người xuất hiện trong phòng đóng kín cửa, nơi các môn đệ tụ họp. Sau này, Người còn xuất hiện ở mãi 

tận Damas, bên nước Syrira, nơi Phaolô lùng bắt người theo đạo.  Không gian xa xôi không làm chậm 

bước Ngài. Không gian khép kín không ngăn được bước Ngài. Đức Kitô phục sinh ra khỏi mồ có mặt 

trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Đức Kitô phục sinh cũng không bị giới hạn trong thời gian. Người 
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xuất hiện với Maria khi trời còn đẫm sương khuya. Người xuất hiện bên bờ hồ với các môn đệ khi bình 

minh vừa ló rạng. Người xuất hiện trong phòng tiệc ly ngay giữa ban ngày. Người xuất hiện ở Emmau 

khi trời sụp tối. Trong mọi lúc của cuộc đời, Đức Kitô luôn có mặt. Không có thời gian nào Người 

không ở bên ta. 

 

Đức Kitô phục sinh không còn bị giới hạn, trong 

một cảnh ngộ cuộc sống nhất định. Trong vườn, Người 

xuất hiện như người làm vườn.. Bên những người chài 

lưới, Người xuất hiện như một bạn chài chuyên nghiệp, 

rành rẽ đường đi của đàn cá. Trên đường Emmau, Người 

xuất hiện như một khách hành hương, đồng hành với hai 

linh hồn buồn bã, e ngại đường xa. Người xuất hiện để 

khích lệ các môn đệ đang lo buồn sợ hãi. Người xuất hiện 

để soi chiếu niềm nghi ngờ tăm tối của Tôma. 

2. Cảm nghiệm thứ hai là, Đức Kitô phục sinh 

khơi dậy niềm bình an, tin tưởng. 

Biết các môn đệ đang buồn sầu, bối rối, bấn loạn 

sau cái chết của Thầy, Đức Kitô phục sinh mỗi lần hiện 

ra, đều chúc các ông : "Bình an cho các con". Người còn 

thổi hơi vào các ông và nói : "Các con hãy nhận lấy 

Thánh Thần". Cử chỉ thổi hơi nhắc cho ta nhớ lại việc 

sáng tạo. Khi ấy vũ trụ còn là một khối hỗn mang, vô 

định hình. Rồi Thần Linh Chúa bay là là trên mặt nước. Nhờ đó mọi vật dần dần có hình hài vóc dáng, 

đi vào trật tự, ổn định. Sau cuộc khổ nạn của Đức Kitô, tâm hồn các môn đệ cũng tan nát như một khối 

hỗn mang, vô định hình. Đức Kitô thổi hơi ban Thánh Thần trong một tạo dựng mới, đem lại trật tự ổn 

định, uốn nắn các môn đệ thành những con người mới, tràn đầy bình an của Chúa Thánh Thần. Sau khi 

gặp Đức Kitô phục sinh, Maria buồn bã trở nên vui tươi, hai môn đệ Emmau u sầu tuyệt vọng trở nên 

phấn khởi, các môn đệ chài lưới mệt mỏi rã rời được hồi phục sức lực, các môn đệ sợ sệt bối rối ẩn núp 

trong phòng được bình an, Tôma nghi nan bối rối được vững niềm tin mến. Đức Kitô phục sinh chính là 

niềm bình an cho các ông. 

3. Cảm nghiệm thứ ba, cũng là cảm nghiệm quan trọng nhất, Đức Giêsu phục sinh làm cho 

cuộc đời có ý nghĩa. 

Sau khi Đức Kitô bị hành hình, cả một bầu trời sụp đổ. Các môn đệ tuyệt vọng. Họ sống trong lo 

sợ, buồn bã, chán chường. Không, họ không còn sống nữa vì cuộc đời đối với họ chẳng còn ý nghĩa gì. 

Họ như đã chết với Thầy. Chỉ còn nỗi lo sợ, nỗi buồn, niềm tuyệt vọng sống trong họ thôi. Đức Kitô là 

linh hồn của họ. Linh hồn đã ra đi. Xác sống sao được. Khi Đức Kitô phục sinh trở lại, những xác chết 

bỗng hồi sinh, những bộ xương khô bỗng chỗi dậy, mặc lấy da thịt, trở lại kiếp người, những trái tim 

nguội lạnh trở lại nhịp đập, ánh mắt nụ cười lại rạng rỡ tươi vui, vì cuộc sống từ nay có một linh hồn, 

cuộc sống từ nay có một ý nghĩa. 
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4. Cảm nghiệm cuối cùng là Đức Kitô phục sinh sai họ đi loan báo Tin Mừng Phục sinh. 

Đức Giêsu Phục sinh đã biến đổi toàn bộ cuộc đời các môn đệ. Đức Kitô phục sinh là Tin Mừng 

lớn lao trọng đại đem lại ý nghĩa cho cuộc đời. Nên các môn đệ không thể không loan báo Tin Mừng lớn 

lao đó. Maria lập tức chạy về loan tin cho các môn đệ, mời Phêrô và Gioan đến xem ngôi mộ trống. Hai 

môn đệ Emmau lập tức trở về Giêrusalem bất chấp trời đã tối đen. Phêrô chạy bay ra mồ dù còn sáng 

sớm và còn bị nỗi sợ người Do Thái ám ảnh. Và sau này, Phaolô, sau khi ngã ngựa, đã trở thành một 

người loan báo Tin Mừng không biết mệt mỏi. Hôm nay chính Đức Kitô Phục Sinh nói với các ông : 

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Tất cả những người đã thấy Đức Giêsu Phục Sinh đều 

trở thành những sứ giả loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Tất cả các môn đệ đều đã lấy máu mình mà làm 

chứng cho lời rao giảng. Vì Đức Kitô phục sinh là một Tin Mừng không thể không chia sẻ. Vì lệnh sai 

đi của Đức Kitô là một lệnh truyền không thể chống cưỡng. Như Thánh Phaolô sau này đã nói : "Khốn 

cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". 

Hôm nay Đức Giêsu Phục Sinh cũng đang hiện diện bên ta. Người luôn ở bên ta trong mọi thời 

gian. Từ buổi bình minh khi ta mới chào đời cho đến lúc mặt trời chói lọi của tuổi thanh niên. Từ lúc xế 

chiều của đời xế bóng cho đến lúc bóng đêm tuổi già phủ xuống đời ta. Người vẫn ở bên ta trong mọi 

không gian: trong nhà thờ, nơi trường học, ở sở làm, nơi giải trí, trong gia đình, trong chòm xóm. Người 

vẫn ở bên ta trong mọi cảnh ngộ vui buồn của cuộc đời. Người ở bên em bé mồ côi đang khóc đòi vú 

mẹ. Người ở bên em học sinh đang miệt mài đèn sách. Người ở bên cô thiếu nữ đau buồn vì bị tình phụ. 

Người ở bên chàng thanh niên lạc hướng giữa ngã ba đường. Người ở bên ngững cuộc đời bế tắc không 

lối thoát. Chỉ cần quay đầu, dừng bước là gặp được Người. Hãy khao khát đón chờ Người. Hãy tỉnh thức 

lắng nghe tiếng bước chân Người. Bước chân Người rất nhẹ nhàng, không ồn ào. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp 

Người. Gặp được Người, lòng ta sẽ bình an, linh hồn ta sẽ hồi sinh, cuộc đời ta sẽ sống, sống mãnh liệt, 

sống phong phú, sống dồi dào. 

  

Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt 

 

CÂU HỎI GỢI Ý CHIA SẺ 

 

1. Chúa Kitô đã trải qua đau khổ trước khi tới vinh quang. Là người có niềm tin, bạn có 

thái độ nào khi phải đố diện với những khó khăn trong cuộc sống? 

2. Bạn cảm nghiệm sự hiện diện đồng hành của Chúa Phục Sinh trong cuộc sống bạn 

như thế nào? 

3. Bạn đã loan báo tin mừng Phục Sinh bằng cuộc sống bạn ra sao? 
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Người Mẹ Bảy Con 
Người Vợ Tiết Dục 

  

 

Ai bảo l| sống đời hôn nh}n vợ 

chồng không thể tiết dục, đến độ không thể 

ngừa thai tự nhiên, m| cứ phải ngừa thai 

nh}n tạo. Nếu con người văn minh t}n tiến 

không thể n|o chấp nhận được 

Thông Điệp Sự Sống Con Người 

- Humanae Vitae của Đức Phaolô 

VI ban hành ng|y 25 th{ng 7 năm 

1968, v| cảm thấy bị xúc 

phạm dữ dội đến công khai phản 

công chống đối Đức Th{nh Cha 

Biển Đức XVI mỗi lần ng|i nói 

động tới thần tượng cứu tinh là 

bao cao su làm tình an toàn của 

mình, thì họ l|m sao có thể hiểu 

được, nếu không muốn nói sẽ 

cho l| chuyện ho|n to|n hoang đường, 

những gì xẩy ra cho một người mẹ có 7 

người con cũng l| một người vợ sống rất ư 

là tiết dục như Th{nh Hedwig sau đ}y. 

 

Thật vậy, người mẹ 7 con v| người 

vợ tiết dục n|y được sinh v|o trần gian 

khoảng năm 1174 trong L}u Đ|i Andechs ở 

Ammersee thuộc Thượng Miền Xứ Bavaria. 

Gia đình ruột thịt của vị th{nh n|y có 4 anh 

em v| 3 chị em, trong đó có Th{nh 

Gertrude l| chị em ruột của ng|i v| có một 

người ch{u con của Th{nh Gertrude l| 

Th{nh Elizabeth. Vừa mới lên 12 tuổi, 

Hedwig đã được cha mẹ gả cho Ho|ng Tử 

Henry I l| người con trai 18 tuổi của Công 

Tước Boleslaus I xứ Silesia ở Balan, v| em 

đã ngoan ngoãn v}ng theo ý cha mẹ hơn l| 

ước muốn riêng của mình trong việc em 

dường như muốn vào tu ở nữ Đan Viện 

Kitzingen.  
  

Về nh| chồng, cô con g{i 

chưa tới tuổi dậy thì n|y chẳng 

những thắng vượt được 

cuộc thử thách khi phải sống với 

một người chồng chẳng hề quen 

biết cũng như phải học ngôn ngữ 

bản xứ Balan của chồng, m| còn 

phụ chồng cai quản một c{ch tốt 

đẹp nh}n d}n xứ Silesia thuộc 

quyền của chồng mình. Hai vợ 

chồng Công Tước Hedwig v| Henry I có tất 

cả 7 người con, nhưng đa số chết trẻ, trừ hai 

người, một l| Gertrude sinh năm 1200 sau 

l|m đan viện mẫu của tu viện Xitô ở 

Trebnitz năm 1232, tu viện do chính Công 

Tước th}n phụ x}y cất theo lời yêu cầu của 

người vợ đạo hạnh Hedwig, hai là Henry II 

l| người thay cha l|m Công Tước xứ Silesia 

v| lập gia đình với cô Anna, con g{i vua 

Bohemia, chị của Th{nh Agnes ở Prague, 
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nhưng Henry II đã chết ng|y 9/4/1241 bởi 

cuộc công ph{ của qu}n Mông Cổ.  
  

Khi đứa con thứ bảy được sinh ra và 

rửa tội v|o lễ Gi{ng Sinh năm 1208, cặp vợ 

chồng Công Tước Hedwig v| Henry I bấy 

giờ mới 31 v| 35 đã đồng lòng long trọng 

khấn sống đời tiết dục hôn nh}n trước sự 

chứng kiến cùng chúc phúc của Đức Gi{m 

Mục Laurence ở Breslau. Công Tước Henry 

I thực ra đã chịu ảnh hưởng 

đời sống đạo hạnh của người 

vợ, tới độ có những h|nh vi 

cử chỉ cùng th{i độ có tính 

c{ch đan tu, thậm 

chí đã đi đến chỗ cùng vợ 

sống đời vợ chồng tiết dục. Cả 

hai đã sống hôn nh}n tiết dục 

30 năm trường từ đó. Tuy 

nhiên, trước lời khấn n|y của 

hai vợ chồng, riêng người vợ Hedwig, một 

khi cảm thấy Chúa ban cho mình mang thai 

thì n|ng nghiêm ngặt giữ mình không 

muốn gần gũi chồng nữa, cho đến khi sinh 

con. N|ng chẳng những tiết dục mỗi lần bắt 

đầu có thai cho tới khi sinh con, m| còn 

khuyên chồng tiết dục v|o những thời điểm 

đặc biệt trong năm nữa, chẳng hạn v|o 

Mùa Vọng v| Mùa Chay, v|o tất cả c{c 

Tuần Chay 3 Ng|y (Ember Days), v|o c{c 

ng|y lễ, v|o c{c ng|y lễ vọng cũng như v|o 

c{c ng|y lễ của những vị th{nh v| c{c Chúa 

Nhật. N|ng có ý nghĩ l| việc chay tịnh của 

mình sẽ không phải l| những gì tốt đẹp 

d}ng lên c{c th{nh hay Chúa nếu vẫn còn 

hoan hưởng kho{i lạc. Bởi thế, n|ng thường 

sống tiết dục với chồng cả th{ng trời, 

thường từ 6 đến 8 tuần lễ liền, cho dù nằm 

bên nhau, chứ không tạm ly thân. 
  

Còn một điểm đặc biệt nữa về 

người mẹ đông con v| người vợ tiết dục 

Hedwig n|y nữa, đó l| sống h|i hòa với 

người con d}u Anna l| vợ của Henry II của 

mình. Mẹ chồng con d}u n|y sống với nhau 

gần 30 chục năm m| chẳng những không 

xích mích lại còn khuyến khích nhau gắng 

gỏi nên trọn l|nh. Thật vậy, Anna l| vị 

Ch}n Phước, khi về nh| chồng ở Balan đã 

lụy thuộc v| tu}n phục mẹ chồng của mình 

trong hết mọi sự. Người con d}u th{nh đức 

n|y của b| mẹ th{nh đã cố gắng noi gương 

bắt chước mẹ 

chồng đến độ đã trở 

thành người bạn 

t}m tình về tất cả 

mọi bí quyết th{nh 

đức của người mẹ 

chồng.  
  

Trong thời 

gian sống góa bụa 5 

năm sau khi người chồng qua đời ng|y 

19/3/1238 ở Krossen an der Oder, người vợ 

Hedwig n|y vẫn không trở th|nh nữ tu, 

như thường thấy nơi nhiều trường hợp của 

c{c th{nh sống đời hôn nh}n gia đình thời 

ấy, cho dù b| sống rất gần gũi với c{c nữ tu 

thuộc đan viện Xitô ở Trebnitz, nơi được b| 

rất tr}n quí v| trợ giúp. Chắc có lẽ vì b| 

muốn được tự do phục vụ th|nh phần 

nghèo khổ v| bệnh nh}n thuộc d}n xứ 

Silesia của chồng b| cũng l| của b|. Người 

mẹ đông con v| người vợ tiết dục n|y đã 

qua đời v|o ng|y 15/10/1243 trong giờ Kinh 

Phụng Vụ Tối, hưởng thọ 70 tuổi, v| con 

người sống đời hôn nh}n gia đình thuần 

túy n|y đã được Đức Clement IV phong 

thánh ngày 26/3/1267.  
  

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL 
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Đức Gioan Phaolô II, 
Sát Thủ Ali Agca và Bí Mật Fatima 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

 

  
Hướng về Ngày băng hà 2/4/2005 

và Ngày được tuyên phong Chân Phước 
1/5/2011 của ĐTC GPII 

 

   
Dù lịch sử thế giới không biết tới hay 

dù biết nhưng không hề đả động gì tới mối 
liên quan giữa Bí Mật Fatima 1917 với biến 
cố “Nước Nga trở lại” năm 1991, nhưng nó 
vẫn không thể nào phủ nhận được sự kiện 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát tại 
Quảng Trường Thánh Phêrô vào ngày Thứ 
Tư 13/5/1981, đúng vào ngày kỷ niệm Đức 
Mẹ lần đầu tiên với 3 em thiếu nhi ở 
Fatima.  

  
Sức khỏe của Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II bắt đầu bị suy giảm kể từ 
ngày 13/5/1981, ngày ngài bị ám sát mà 
không chết và được đem vào bệnh viện lần 
đầu tiên trong giáo triều của ngài.  

  
Agca, 47 tuổi, đang ở trong nhà tù 

tại Istanbul được canh phòng cẩn mật tối 
đa, vì tội sát nhân và cướp bóc sau khi bị tù 
ở Ý 19 năm bởi tội cố sát giáo hoàng. 
Thẩm quyền Ý đã ân xá cho anh ta theo lời 
yêu cầu của Đức Giáo Hoàng vào năm 
2000.  

  
Hôm Thứ Ba 5/4/2005, Agca đã đệ 

đơn xin tạm ân dung một thời gian ngắn là 
những gì vốn được luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ 
cho phép một số phạm nhân thường để 
cho họ dự lễ án táng của thân nhân trong 
gia đình.  

  

Luật sư của Agca là Mustafa 
Demirdag đã nói với hãng thông tấn 
Reuters rằng:  

 
 “Đơn của chúng tôi đã bị bác. 

Dường như đây là việc do chính phủ tác 
động. Chúng tôi không đủ thời gian để 
khiếu nại trước lễ an táng. Mehmet Ali 
sẽ cảm thấy rất buồn khi anh ta nghe 
được tin này”.  

  
Agca đã viết “một bức thư ngỏ gửi 

cho thế giới”, trong đó, anh lập lại rằng anh 
ta là “vị thiên sai thứ hai”. Anh ta viết về cái 
chết của ĐTC GPII như sau:  

 
 “Tôi đã mất đi một người anh 

tinh thần. Tôi chia sẻ nỗi thương tiếc với 
thành phần Kitô hữu Công giáo của tôi”.  

  
Luật sư của anh ta cho biết thêm 

rằng gia đình của anh ta vẫn có thể tham 
dự lễ an táng này hôm Thứ Sáu 8/4/2005. 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tiếp 
người anh và bà mẹ của anh ta ở Vatican 
nhiều năm trước đây. Trong bức thư ngỏ 
cùng thế giới, anh ta còn viết:  

 

 “Dự án thần linh đã đạt được 
mục đích của mình. Bởi thế chúng ta 
đang ở vào ngày cùng tận của thế giới”.  

 
Anh ta còn cho biết anh ta đang viết 

lại Thánh Kinh và sẽ sớm tiết lộ “Bí mật 
Fatima”.  

Qua nhiều năm tháng, Agca đã đưa 
ra những lý do xung khắc nhau về việc anh 
ta cố sát Đức Gioan Phaolô II, bao gồm cả 
những điều tố giác về một cuộc âm mưu 
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với mật vụ cộng sản nước Bulgaria và tình 
báo KGB Nga.  

  
Agca thuộc về đảng chiến quân thiên 

hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối thập niên 1970 
và đã bị tù về tội sát hại một viên chủ bút 
nhật báo cấp tiến năm 1979.  

  
Trước năm sang Rôma, anh ta đã 

thoát ngục nhờ sự giúp đỡ của những tay 
an ninh Thổ Nhĩ Kỳ có cảm tình với đảng 
phái của anh ta. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ 
luôn phủ nhận có bất cứ liên hệ nào với 
Agca và phủ nhận việc hắn bị bệnh loạn trí. 

  
Kẻ ám sát ngài đây là một người Thổ 

Nhĩ Kỳ Hồi giáo tên là Ali Agca, một tay 
đánh thuê giết mướn cho một thế lực mà 
chính bản thân không biết rõ. Sau lời yêu 
cầu xin ân xá của Đức Thánh Cha, anh ta 
đã được tha án 19 năm tù ở Ý và được thả 
ra vào ngay trong Đại Năm Thánh 2000. 
Trong cuộc điều tra về động lực thúc đẩy 
anh ta ra tay hạ thủ ĐTC, có lần anh ta cho 
biết là mật vụ cộng sản nước Bulgaria, một 
quốc gia mà vào chuyến tông du năm 2002 
ở Sofia, ĐTC đã làm sáng tỏ vấn đề nước 
này không hề dính dáng gì tới âm mưu sát 
hại ngài cả.   

  

Hiện nay, tay thủ phạm này vẫn còn 
bị chính phủ của mình nhốt ngục vì hai tội 
ác khác là giết một ký giả đồng hương và 
tội trộm cướp, sau khi được ân xá ở Ý. 
Hôm Thứ Sáu 4/2/2005, tờ nhật báo Vatan 
ở Ankara Thổ Nhĩ Kỳ đã trích lại những lời 
của tay thủ phạm tín đồ Hồi giáo này viết 
nhắn gửi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
như sau: 

  
 “Ngài và tôi, cả hai chúng ta 

đều chịu khổ đau trong việc cố gắng để 
truyền đạo trên khắp thế giới. Tôi hy 
vọng rằng ngài sẽ được bình phục một 

ngày gần đây. Chúng 
ta đang tiến đến ngày 
cùng tháng tận của thế 
giới. Thế hệ này là 
giòng dõi cuối cùng. 
Tôi hy vọng rằng Thiên 
Chúa sẽ ban cho ngài 
sức mạnh và sinh lực”.  

  
Vị giám đốc văn 

phòng báo chí này còn 
cho biết thêm rằng những 
trang kết được ngài dùng 
để diễn tả về việc ám sát 
ngài ngày 13/5/1981: 

  
 “Không phải 

chỉ là một thứ thêm 
thắt thuần túy, mặc dù 

thể thức khác với toàn bộ cuốn sách; 
chúng có giọng điệu của một con người 
nói về một kinh nghiệm đã thực sự trải 
qua. Vị Giáo Hoàng này muốn mở lòng 
mình ra và cắt nghĩa ngài đã cảm 
nghiệm và đang cảm nghiệm thấy sự dữ 
đó ra sao”.  

  
Vị giám đốc văn phòng báo chí tòa 

thánh còn nói:  
 

 “Đức Giáo Hoàng tin rằng Ali 
Agca không hành động một cách tình 
cờ”.  
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Theo vị giám đốc này cho biết ở lời 
kết thì:  

 

 “từ khi ở trong tù được nói 
chuyện với Đức Giáo Hoàng, người ta 
thấy Ali Agca đã hoàn toàn bị ám ảnh ra 
sao với mầu nhiệm Fatima. Ở chỗ, anh 
ta không thể nào hiểu được có một cái 
gì đó đáng lẽ anh ta phải làm chủ về 
phương diện kỹ thuật trong cuộc tấn 
công Giáo Hoàng lại không xẩy ra như 
dự định. Ali Agca chỉ quan tâm tới 
những vấn đề về kỹ thuật mà thôi chứ 
không phải những vấn đề về luân lý”.  

 
Vị giám đốc này tiết lộ cho biết là kẻ 

ám sát này “không hề xin Đức Giáo Hoàng 
thứ tha”.  

  
ĐHY Ratzinger đã cho biết Đức Giáo 

Hoàng đã nói về Agca như là  
 

 “nạn nhân của một thứ lý lẽ 
lỏng lẻo bất toàn xét về mọi khía cạnh. 
Anh ta là một người Hồi giáo, và có lẽ 
cũng vì thế mà anh ta đã rơi vào một 
cơn lốc sợ hãi làm cho anh ta không bao 
giờ thoát khỏi, vì anh ta tiếp tục tin rằng 
anh ta là một phần của điềm báo trong 
phần bí mật Fatima thứ ba. Thế nhưng, 
ngoài những suy đoán này ra, Agca đã 
không bao giờ tự hỏi mình về những gì 
anh ta làm, sự kiện rõ ràng về cuộc ám 
sát vị Giáo Hoàng này chưa hề làm cho 
anh ta cảm thấy phiền hà gì hết. Anh ta 
chỉ quan tâm có một điều duy nhất thực 
sự đó là anh ta đã bị hụt mất mục tiêu”. 

  
Được các ký giả hỏi về việc có nhận 

được những bức thư của tay ám sát ĐTC 
hay chăng, ĐHY Ratzinger cho biết rằng 
ngài đã nhận được các bức thư của 
Mehmet Ali Agca: 

  
 “Anh ta cũng đã viết thư cho 

tôi mà nói rằng: „Xin nói cho tôi mầu 
nhiệm Fatima này là gì‟. Ali Agca tin 
rằng nơi mầu nhiệm này anh ta sẽ tìm 
thấy câu giải đáp về kỹ thuật cho một 

mầu nhiệm không thể nào hiểu nổi, đó 
là cái lý do tại sao cuộc tấn công ĐGH 
không thành. Thế nhưng, như ai cũng 
đã quá biết, cái liên hệ duy nhất giữa 
Agca với Fatima là ngày 13/5, và những 
gì anh ta suy nghĩ chỉ hạn hẹp ở mức độ 
này thôi”.  

  
Vào ngày 15/2, tức sau khi Nữ Tu 

Lucia, vị thụ khải Fatima cuối cùng qua đời, 
anh ta đã gửi cho một tờ nhật báo một bản 
văn mang tựa đề “Bức Thư Ngỏ với 
Vatican”. Trong bản văn này, anh ta bày tỏ 
niềm cảm thông với việc qua đời của vị nữ 
tu này, và nhấn mạnh rằng bí mật Fatima 
có liên quan đến ngày tận thế, và yêu cầu 
Vatican vạch mặt tên Phản Kitô (Quỉ 
Vương). 

  
Vị giám đốc văn phòng báo chí tòa 

thánh, sau buổi ra mắt tác phẩm của ĐTC, 
đã cho các phóng viên truyền hình biết 
nhận định của mình về anh ta như sau:  

 
 “Chúng là những cơn mê 

sảng, một thứ ám ảnh đã từng đeo đuổi 
Ali Agca nhiều năm trời”.  

  
Trong lời kết của cuốn sách, ĐGH đã 

nhận định về giây phút bị ám sát như sau:  
 

 “Tất cả đều là chứng tỏ ân 
sủng thần linh: Agca đã biết bắn ra sao 
và chắc chắn anh ta bắn phải chết. 
Dường như có ai đã làm lệch đi viên đạn 
được bắn tới”.  

  
Cuốn sách này cũng bao gồm cả 

cuộc nói chuyện giữa Đức Giáo Hoàng và 
vị thư ký riêng của ngài là ĐTGM Stanislaw 
Dziwisz về biến cố thê lương ấy. ĐTC viết 
trong phần cuối sách rằng:  

 
 “Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ 

sống sót: Tôi cảm thấy đớn đau, tôi đã 
có lý để lo sợ, nhưng tôi đã có cảm giác 
tin tưởng lạ lùng này. Tôi nói với Don 
Stanislaw rằng tôi tha thứ cho kẻ tấn 
công”.  
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Phần cuối sách này cũng đề cập tới 
chứng từ về việc Đức Gioan Phaolô II viếng 
thăm Ali Agca trong tù vào dịp Giáng Sinh 
1983: “Ali Agca, như mọi người nói, là một 
tay sát thủ lành nghề. Điều này có nghĩa là 
cuộc tấn công không phải do anh ta khởi 
xướng mà là một ai đó âm mưu, một ai đó 
truyền khiến.  

  
Trong suốt cuộc gặp gỡ này rõ ràng 

là Ali Agca cứ tiếp tục ngẫm nghĩ tại sao 
cuộc tấn công lại có thể bất thành được 
chứ. Có lẽ Ali Agca trực giác thấy rằng, 
ngoài quyền lực của mình, ngoài khả năng 
bắn hạ, còn có một quyền lực cao tay hơn 
thế nữa. Để rồi anh ta bắt đầu tìm kiếm 
quyền năng này. Tôi hy vọng rằng anh ta 
đã tìm thấy quyền năng ấy”. 

  
Căn cứ vào những chi tiết mới nhất 

từ tác phẩm “Hồi Niệm và Căn Tính” của 
ĐTC GPII về vụ ngài bị ám sát, một ủy ban 
của quốc hội Ý đã quyết định mở lại hồ sơ 
vụ này. Vị chủ tịch của Ủy Ban Điều Tra 
của Quốc Hội này là ông Paolo Guoffanti 
đã cho các cơ quan Ý biết hôm Thứ Tư 
23/2/2004 là “Chúng tôi sẽ lập tức mở lại vụ 
tấn công Đức Giáo Hoàng này”.  

  
Ông này nói thêm là cuộc tái điều tra 

ấy sẽ được bắt đầu bằng “việc thu tích hồ 
sơ theo thủ tục liên quan đến tội ác ghê 
tởm ấy, bằng cách mở lại đạo lộ Nga Sô, 
cả KGB lẫn GRU” là cơ quan tình báo quân 
sự của Nga. Vị chủ tịch này khẳng định là 
quyết định tái điều tra vụ này được thực 
hiện “sau những điều được chính Đức Giáo 
Hoàng chứng thực về nguồn gốc ý hệ của 
tội ác này”. 

  
Hôm 30/3/2005, tờ nhật báo Corriere 

della Sera ở Ý cho biết chính quyền Đức 
mới tìm thấy hồ sơ ám sát ĐTC GPII ở sở 
mật vụ Stasi của cộng sản Đông Đức trước 

đây, một cơ quan có nhiệm vụ phối hợp 
công tác và sau khi thi hành thủ đoạn thì 
phi tang tất cả mọi sự để không ai có thể 
biết được kẻ chủ mưu là ai. Theo hồ sơ này 
thì tình báo của Bulgaria được lệnh từ mật 
vụ KGB của Nga phải thi hành âm mưu ám 
sát vị giáo hoàng đã là nhân vật trở thành 
mối nguy cơ cho cộng sản từ ngày ngài về 
Balan lần đầu tiên 6/1979. Tuy nhiên, tình 
báo Bulgaria đã muốn ném đá giấu tay nên 
thuê tay sát thủ Mehmet Ali Agca để thi 
hành lệnh trên. Theo tờ báo này thì chính 
quyền Đức chẳng những đã trao hồ sơ ám 
sát ĐGH cho chính quyền Bulgaria đương 
nhiệm, mà còn gửi phóng ảnh tập hồ sơ vô 
cùng quí giá và hệ trọng này cho cả ủy ban 
của Quốc Hội Ý là ủy ban lãnh trách nhiệm 
điều tra hoạt động tình báo của các nước 
cộng sản Đông Âu tại Ý. 

  
Về phần mình, vào ngày 13/6/2000, 

ĐTC GPII đã bày tỏ vào lòng biết ơn đối với 
Tổng Thống Ý đã ân xá cho tay ám sát ngài 
là Ali Agca ngày 13/5/1981 theo lời ngài 
yêu cầu trước đó, tay ám sát đã được ngài 
đến thăm trong nhà tù Rebibbica ngày 
27/12/1983 và đã tha cho anh ta ngay khi 
ngài thấy mình còn sống ở bệnh viện sau 
cuộc ám sát. 

  
Cả thế giới đã chứng kiến, qua 

truyền hình, biến cố vị giáo hoàng “đến từ 
một xứ sở xa xăm” là Balan này bị ám sát, 
và đã thấy được sự kiện tay sát thủ mạng 
sống ngài đã được ân xá vào Đại Năm 
Thánh 2000 của Giáo Hội Công giáo, nghĩa 
là đã thấy được tấm lòng rộng lượng bao 
dung tha thứ của vị giáo hoàng này, vị giáo 
hoàng đã thực hiện đúng lời Chúa dạy là 
chủ động, dù mình là nạn nhân chứ không 
phải tác nhân, đi làm hòa với “kẻ có điều gì 
với các con” (Mt 5:23), không cần phải đợi 
đến khi họ lên tiếng xin lỗi mình mới tha.  

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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GIA ĐÌNH WICHITA, KANSAS 

Đối với GĐTHĐC Wichita, tháng 3 là 

tháng rất đặc biệt. Lý do: vào ngày Lễ Truyền 

Tin năm ngoái (Tháng 3/2010), GĐTHĐC 

Wichita đã chính thức được thành lập; cũng dịp 

đó, GĐ Wichita đã chọn Lễ này làm Lễ Bổn 

Mạng của GĐ.  Như vậy Lễ Truyền Tin năm 

nay, GĐ Wichita vừa kính Lễ Bổn Mạng, vừa 

mừng Đệ Nhất Chu Niên Thành Lập. 

Ngày 13/3/2011 GĐ Wichita họp Sinh 

Hoạt định kỳ Tháng 3 tại nhà A. Rư. Phần trọng 

yếu là bàn thảo, đúc kết công việc chuẩn bị cho 

ngày Lễ. Lễ Truyền Tin nhằm Thứ Sáu 

25/03/2011. Để thuận lợi, ngày kính và mừng 

Lễ được dời qua Thứ Bảy 26/03, và chiều Thứ 

Sáu (25/03) có buổi tĩnh tâm để hâm nóng lại 

tinh thần tận hiến và chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ.   

Thứ Sáu 25/03/2011, ACE Wichita và 1 

số thân hữu đã tập trung tại nhà Anh Chị Rư, 

Trưởng Vùng, để dự buổi tĩnh tâm dưới sự chủ 

trì của Anh Châu, Phụ Trách của Tỉnh Dòng và 

Anh Cao, Thư Ký Tỉnh Dòng. Chương trình 

gồm: thánh lễ, giảng thuyết và giải tội. Trong 

phần giảng thuyết, Cha Châu đã chia sẻ 1 bài 

giảng rất súc tích, nhấn mạnh đến tình yêu của 

Chúa đối với những người lầm lỡ qua hình ảnh 

Chúa bỏ 99 con chiên lành để đi tìm 1 con chiên 

lạc. Về phần ta, có 1 lương tâm tốt là chưa đủ 

mà cần có 1 lương tâm đúng. Để có lương tâm 

đúng, và để trở nên người công chính thực sự, 

ngoài việc giữ luật Chúa, cần không ngừng học 

hỏi từ Kinh Thánh và giáo luật Hội Thánh để 

nhận biết và làm đúng ý Chúa. 

Wichita đã chính thức vào Xuân. Vài 

tuần qua nhiệt độ đã ấm lên đến 80◦F. Vạn vật 

bắt đầu trỗi dậy sau giấc ngủ Đông. Cây cối 

đâm chồi nảy lộc, nở hoa trông rất đẹp. Nhưng 

đến cận ngày Lễ, mùa Đông như còn lưu luyến, 

bỗng quay trở lại với cái lạnh mà Wichita đã trải 

qua suốt mấy tháng qua. Nhưng lần này cái rét 

tàn Đông này lại có ý nghĩa tích cực. Trong tiết 

trời lạnh giá, cùng nhau quay quần dưới 1 mái 

nhà để dâng lên Chúa và Mẹ tâm tình con thảo, 

để thể hiện tình thân ái với nhau, mới cảm nhận 

được sự ấm cúng và ý nghĩa của 2 chữ Gia 

Đình.  

Vâng. Cuối cùng thì “ngày giờ” đã đến. 

Từ 9 giờ sáng Thứ Bảy 26/03/2011, 2 Cha, các 

ACE và khách mời đã lần lượt đến tề tựu tại nhà 

Chị Sáng. Đặc biệt, các ACE GĐTHĐC 

Oklahoma đã không màng giá rét,  không quản 

ngại đường xa đến tham dự. Quả thật, sự quan 

tâm dìu dắt của Tỉnh Dòng và tình thân quý của 

ACE Oklahoma đã làm cho toàn thể GĐĐC 

Wichita thấy ấm lòng. 

10giờ30, Anh Rư khai mạc với lời giới 

thiệu và tuyên bố lý do.  
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Tiếp đó, Anh Phụ Trách chia sẻ mấy ý 

về 1 số đặc điểm của GĐTHĐC: 

• Mọi người xưng:Em và hô: 

Anh/Chị với nhau – thể hiện tinh thần 

khiêm tốn 

• ACE GĐTHĐC ở mọi nơi đều 

gắn bó mật thiết với nhau. 

• Nội dung của tinh thần tận hiến 

ĐC: Bỏ mình–Yêu thương–Tận hiến. Trong 

đó, bỏ mình là khó nhất. Chúa đòi hỏi ta cố 

gắng không ngừng để nên thánh. 

• Thủ Bản: được chuẩn y tại VN 

bởi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ta cố 

gắng tuân thủ. Nếu không làm đúng cũng 

không thành tội. Một số điều có thể môi 

trường hóa được như độ tuổi tham dự 

GĐĐC tại Mỹ có thể là 18 tuổi trở lên.  

• Sẽ tổ chức họp mặt GĐTHĐC 

toàn Tỉnh Dòng 3 năm 1 lần tại Missouri. 

• Nhân 

Lễ Truyền Tin, ta 

học ở Mẹ 2 tiếng 

XIN VÂNG và 

cần thể hiện qua 

tinh thần, thái độ, 

suy nghĩ và hành 

động cho phù hợp 

ý Chúa. 

Sau đó là 

thánh lễ trọng thể với 2 Cha đồng tế và khoảng 

60 người tham dự. Thánh lễ được cử hành trang 

nghiêm và sốt sắng tại tầng hầm rộng rãi, 

khang trang và đẹp đẽ của nhà Chị Sáng. Ca 

đoàn “cây nhà lá vườn” cùng với nhạc công 

“tăng phái” đã góp phần đáng kể làm tăng phần 

sốt mến cho buổi lễ và đáng nhận điểm A. 

Bài phúc âm tường thuật Sự Kiện 

Truyền Tin theo Thánh Luca với phần diễn giải 

rất sâu sắc của Cha Cao. Ngài đưa ra khái niệm 

mới: Trường Maria. Trường này chuyên dạy bộ 

môn tin tưởng phó thác. 2 tiếng Xin Vâng thể 

hiện sự tín thác và sự khiêm tốn nhưng đã làm 

thay đổi vận mệnh và lịch sử toàn nhân loại. Sự 

kiện Truyền Tin cũng cho thấy sự tin tưởng của 

Thiên Chúa nơi con người: Chúa đã chọn Mẹ, 

là thụ tạo, làm Mẹ Thiên Chúa( và cũng là Mẹ 

ta). Mẹ còn dạy ta sự khôn ngoan đích thực: 

không biết đến tội lỗi, đến nhơ uế thế gian, 

nhưng biết mình là nữ tỳ, biết Chúa quyền năng 

và đầy lòng thương xót, biết vâng phục Chúa, 

biết ca ngợi Ngài. Người đầu tiên tốt nghiệp 

trường Maria chính là Chúa Giê-su. Các vị 

Thánh của giáo hội đều học qua trường này để 

nên thánh. Ta hãy chọn con đường ngắn nhất, 

chắc chắn nhất để đến với Chúa mà cũng là con 

đường Chúa Giê-su đã chọn để đến với loài 

người. Đó là Mẹ Maria. 

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Anh Rư đã 

phát biểu cảm ơn 2 Cha, cảm ơn các ACE 

Oklahoma và quý quan khách. Anh cũng đọc 

thư chúc mừng 

của Anh Trưởng 

Oklahoma mà vì 

lý do đặc biệt đã 

không đến được; 

đồng thời chuyển 

lời mời của 

GĐTHĐC 

Oklahoma mời 

ACE GĐTHĐC 

Wichita đến dự 

Sinh Hoạt tại 

Oklahoma City ngày 10/04/2011. Chị Sáng 

cũng thay mặt ACE Wichita cảm ơn 2 Cha và 

đặc biệt cảm ơn các A/C Oklahoma về những 

gương sáng về tình thân ái, cũng như sự ủng hộ 

nhiệt tình của GĐTHĐC Oklahoma dành cho 

GĐTHĐC Wichita. Mong các Anh Chị tiếp tục 

ủng hộ chúng em. Anh Hải cũng đã đại diện 

ACE GĐTHĐC Wichita bày tỏ lòng tri ân của 

GĐTHĐC Wichita đối với 2 Cha về sự yêu 
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thương của các Cha dành cho GĐTHĐC 

Wichita. Anh cũng thay mặt GĐTHĐC Wichita 

tặng 2 Cha chút quà mọn tượng trưng cho lòng 

thành của GĐTHĐC Wichita đối với 2 Cha.  

Tiệc mừng cũng được tổ chức tại cùng 

địa điểm. Trong bầu không khí ấm cúng thân 

tình, toàn thể ACE đã cùng thưởng thức các 

món ăn do các chị của GĐĐC Wichita chế biến, 

và đã đánh giá là rất vừa ăn. Xin cảm ơn các 

very good “hỏa đầu quân” này. 

 

Kết thúc tiệc mừng, ACE Wichita đã 

mời A. Châu, A. Cao và các AC Oklahoma 

cùng chụp chung 1 số hình ảnh kỷ niệm.  

Sau cùng, mọi người chia tay ra về trong 

niềm vui gia đình pha lẫn sự lưu luyến. Hẹn gặp 

nhau tại Oklahoma tháng tới và tại Missouri vào 

Tháng Sáu năm nay. 

 

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

GIA ĐÌNH BOSTON, MA 

Chúng em thuộc GĐTHĐC Boston - 

Massachusetts. Hân hạnh được chào Anh Đặc 

Trách lần đầu tiên. Trước hết chúng em xin có 

lời chúc sức khỏe và xin Chúa ban nhiều phúc 

lành, nhất là Mẹ Maria luôn che chở phù trì. 

Kính thưa Anh Đặc trách, ngày 14 / 2 / 

2011. Chúng em có sinh hoạt tại nhà Anh Chị 

Gioan B. Maria Nguyễn văn Thương và Chị 

Mattha M. Nguyễn thị Nhường, cuộc sinh hoạt 

được diễn ra như sau, chúng em rất may mắn có 

được một linh mục của dòng ở đây phụ trách 3 

Cộng đoàn VN. Làm linh hướng cho chúng em, 

hầu hết các lần sinh hoạt đều có mặt ngài. Số 

người sinh hoạt gồm 14 Anh Chị đạt được 95%. 

Buổi sinh hoạt được bắt đầu lú 5 giờ 45' 

chiều, Anh Trưởng vùng Đinh viết Nhân, tuyên 

bố lý do buổi sinh hoạt. Thứ đến hát kinh Chúa 

Thánh Thần, đọc 12 kinh kính 

mừng, hát bài Con Đến Trước Tòa 

Nữ Vương, và tất cả cùng quì đọc 

kinh Tận Hiến dâng mình trước 

tòa Mẹ. 

Kế đến chị Mattha M. 

Nguyễn thị Hoa đọc bài suy niệm 

của Đức Tổng Giám Mục Ngô văn 

Kiệt được đăng trong báo Thánh 

Gia của Tháng Hai, do Anh đặc 

trách mới phổ biến, nội dung Ngài 

đề cập đến "Muối" là một vật tầm 

thường, nhưng nếu người biết xử 

dụng dùng để ướp thịt, cá hoặc 

nêm nếm các thức ăn, thì trở nên 

một vật rất có hiệu qủa. Anh chia sẻ, con người 

chúng ta là con cái của Mẹ mà không học đòi 

các nhân đức của Mẹ không can đảm để dấn 

thân, khiêm tốn để học hỏi, và quên mình để 

phục vụ thì cũng như "Muối" mà không biết sử 

dụng. Tiếp đến các Anh Chị Em chia sẻ rất sôi 

nổi. Cuối cùng Anh Linh hướng Phan-Nam đúc 

kết và chia sẻ bài suy niệm nói trên thật là dể 
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hiểu và ý nghĩa. 

Cuối cùng tới mục ý kiến đề nghị: Anh 

Phùng ngọc Thảnh đưa ra một ý kiến chúng ta 

phải ủng hộ cho tờ báo Thánh Gia dù ít hay 

nhiều cũng phải có để Anh đặc trách thực hiện, 

và tất cả các Anh Chị đều tán thành và đã quyên 

góp được số tiền $300.00 Số tiền này chúng em 

sẽ gởi về Anh đặc trách để thực hiện và chi phí 

cho tờ báo Thánh Gia. 

Kết thúc buổi sinh hoạt tiếp theo Thánh 

Lễ do Anh linh mục Phan Nam chủ sự, ý 

nguyện cầu bình an cho gia đình các Anh Chị 

trong vùng, cũng như theo ý chỉ riêng của Anh 

Chị Thương và Nhường. Thánh Lễ tôn kính Đức 

Mẹ trong bầu không khí trang nghiêm và sốt 

sắng. 

Sau Thánh Lễ là bữa cơm thân mật do 

Anh Chị Thương-Nhường khỏan đãi. Buổi sinh 

hoạt kết thúc lúc 9giờ tối cùng ngày.  

 

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

GIA ĐÌNH DENVER, CO 

Ave Maria 

Gia đình Tận Hiến Đồng Công vùng 

Colorado. Chiều thứ bảy, ngày 12-3-2011, nơi 

"vùng giá lạnh tình nồng" Chúng em có 21 Anh 

Chị Em cùng hiệp nhất về "Tư Dinh" Anh Chị 

Niên Trưởng Nguyễn đức Nguyên sinh hoạt 

hàng tháng (Anh Em mới xa vắng nhau) vỏn 

vẹn một tháng, mà tưởng chừng như cả năm 

không bằng, thấy nhớ... thương thương..., một 

tình yêu siêu nhiên khó bộc lộ trên giấy). Nhằm 

đúng lúc mùa xuân đã về trên miền đất sương 

tuyết cao nguyên. Rồi nhìn trời mây: "Chiều nay 

mây trắng giăng nhiều qúa khung trời bàn bạc 

một mầu xương". 

Thử hỏi lòng người viễn xứ, làm sao 

khỏi nhớ hình ảnh Quê Mẹ dấu yêu ngày nào, 

giờ đây nghìn trùng xa cách. 

1. Giờ khai mạc: Đúng 2g30 pm buổi 

sinh hoạt được bắt đầu bằng những kinh nguyện 

theo thông lệ, thật sốt mến, trong bầu khí linh 

thánh, vì có Thiên Chúa và Đức Mẹ đang ngự 

xuống, chúc lành cùng ban bình an cho từng 

người. Kế đến Anh Đại diện Nguyễn văn Vượng 

ngõ lời trang trọng chào mừng Anh Chị Em với 

tâm tình tạ ơn Chúa và Hiền Mẫu Đồng Công 

cùng van xin các Ngài cho những người con bé 

mọn nơi đây biết sống chứng nhân yêu thương 

qua cung cách dấn thân phục vụ Cộng đoàn 

Giáo xứ và mọi người không cầu mong hưởng 

thụ. 

Tiếp nối chương trình, Anh liên Gia 

Trưởng, thay mặt Anh Em trao thiệp và chúc 

mừng 59 năm thành hôn của Anh Chị Nguyên-

Sĩ tất cả hân hoan chào: "Cô Dâu Chú Rễ" gần 6 

thập niên bằng một tràng pháo tay y như pháo 

ngày cưới. 

Diễn tiến tiếp theo là tâm tình nội bộ gia 

đình. 

- Anh Trưởng mời gọi tham dự khóa tĩnh 

huấn 40. 

- Thảo luận tương trợ tang chế của gia 

đình 

- Chị phó ngoại vụ báo cáo tài chánh. 

2. Học hỏi và thảo luận chủ đề tháng 

3/2011. 

"Thánh Giuse gương mẫu các người 

Cha" 

Qua một hồi chia sẽ, chúng em nhận 

được những lời tốt đẹp và hay nhất làm bài học 

cho chính mình cũng như cho mỗi người như 

sau: 

Giáo hội rất khôn ngoan khi chọn Thánh 

Cả Giuse làm quan thày của Giáo Hội hoàn vũ, 

bổn mạng các gia trưởng, gương mẫu cho mỗi 

gia đình vì Ngài được ân thưởng nhiều nhân 

đức. 

- Đức bác ái của Thánh Giuse. 

Thánh Cả rất quảng đại và giầu lòng bác 

ái, luôn luôn biết thông cảm, chia sẽ với những 

người nghèo khổ bất hạnh, sẵn sàng bảo trợ 

những vụ khó khăn cho những ai cậy dựa vào 

Ngài. Ước gì nơi thế giới lữ hành khốn khổ này, 
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đang chất chứa ích kỷ, cầu mong bả vinh hoa lợi 

lộc cá nhân, biết mở rộng tấm lòng, mở rộng 

con tim, vì càng tích lủy và thu vén cho riêng 

mình, ta càng biến mình thành kẻ nghèo nàn, cô 

độc... Nhưng nếu trao ban, biết chia sẽ tình 

thương, là liều thuốc an bình xoa dịu tâm hồn. 

- Đức khiêm nhường của Thánh Giuse: 

thực hiện rõ nét nhất nơi con người tầm thường, 

một bác thợ mộc lao động vất vả để nuôi sống 

gia đình. 

- Sự khiêm nhường và im lặng của 

Thánh Giuse giúp chúng ta: - Tự chủ lời nói, 

làm nên phẩm cách của một người. 

- Giữ được hạnh phúc và tình yêu trong 

gia đình 

- Dễ cảam thông tha thứ 

- Biết lắng nghe, làm nhiều hơn nói. 

- Cần giữ thinh lặng khi có người muốn 

nói. 

Đức vâng lời của Thánh Giuse qua tìm 

hiểu và suy niệm ánh sáng Lời Chúa ai cũng 

phải tôn kính nơi Thánh Giuse có một đức tin 

vững mạnh, luôn luôn thi hành Thánh ý Thiên 

Chúa tuyệt đối, và vâng lời Chúa mọi nơi, mọi 

lúc, kể cả trong giấc mộng. Xin cho chúng con 

đang ở thế trần biết phó thác, cậy trông vào tình 

thương của Chúa, hơn là lo toan theo ý riêng 

của mình. Cho dù gặp cảnh huống nào cũng học 

nơi Mẹ Maria, biết thưa hai tiếng "Xin Vâng". 

3. Thánh Lễ tạ ơn: Do Anh Giuse M. 

Kim Ngân CMC chủ sự, đây là giờ huyền nhiệm 

và hồng ân, chúng em trong tình huynh đệ đã 

hiệp nhất bên nhau dâng lễ tạ ơn Chúa, vì nhờ 

cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài mà thế giới 

được hưởng ơn Cứu độ. Qua bài giảng, vị chủ tế 

kêu gọi Anh Chị Em hãy học mẫu gương khiêm 

hạ của Thánh Giuse luôn biết chăm lo phục vụ 

gia đình Thánh Gia, một gia trưởng thánh đức, 

hiền lành ít nói, sống trọn vẹn đời mình đối với 

gia đình. Chúng ta bước vào mùa Chay Thánh, 

là dịp thuận lợi để mỗi người hồi tâm nhìn lại 

chính mình, rồi ăn năn sám hối, sống chay tịnh 

bằng việc làm bác ái yêu thương "loại bỏ ra khỏi 

tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời 

nói hiểm độc. (lời tiên tri Isaia) 

Sau lời nguyện kết lễ Anh đại diện đứng 

lên chúc mừng cha chính xứ Giuse M. và các 

Anh Hào, Dậu trong dịp lễ Quan Thày (lễ kính 

Thánh Giuse mừng kính ngày 19-3 sắp đến). 

Kết thúc buổi sinh hoạt, Anh Em quây 

quần bên nhau, với những ly rượu, mừng ngày 

cưới của hai Anh Chị Nguyên Sĩ, cầu nguyện 

cho nhau luôn sống hạnh-phúc, yêu-thương 

thắm thiết như thuở ban đầu. Cuối cùng tạ ơn 

Chúa, chúng em có một bữa ăn khoái khẩu 

nhiều hương vị quê nhà. 

 

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

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TX 

Chiều ngày Chúa nhật 27 tháng 3 năm 

2011, gia đình tận hiến đồng công giáo xứ Các 

Thánh Tử Đạo Arlington, Texas; đã sinh hoạt 

hàng tháng tại nhà anh chị Phạm Văn Cơ . Sau 

kinh Chúa Thánh Thần khai mạc, và 12 kinh 

mân côi, các anh chị đã quỳ dâng lời nguyện cầu 

rất sốt sắng và cảm động với kinh Dâng mình 

Đồng công. Tiếp đến, tất cả cùng lắng nghe lời 

Chúa, theo bài Phúc Âm do anh Linh hướng 

Nguyễn Đức Thuần đọc. Bài phúc âm của tuần 

lễ thứ 3 mùa Chay, nói về câu chuyện người phụ 

nữ Samarita gặp Chúa bên giếng nước uống, và 

nghe Chúa nói về nguồn mạch nước hằng sống. 

Anh Linh hướng lấy thí dụ về 40 cây palm trồng 

chung quanh tượng đài Đức Mẹ La Vang của xứ 

nhà. Qua 2 đợt thời tiết quá lạnh, đợt đầu chỉ 

còn 15 cây sống sót; sang cơn lạnh thứ hai, tất 

cả 40 cây đều chết. Nay giáo xứ cần trồng lại và 

chăm bón những cây mới. 
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Mùa Chay thánh, giáo hội cũng đưa ra 

lời kêu gọi sám hối. Giống như cây cối, sau khi 

khô héo, cần cắt tỉa, chăm sóc ; tâm hồn chúng 

ta cũng vậy. Chúng ta phải tu sửa tâm hồn, 

quảng đại, bác ái; tránh xa điều xấu và dọn lòng 

mừng đón ơn cứu độ, ơn an bình của Chúa; để 

xứng đáng là người con của Giáo hội, người 

Kitô hữu, chứng nhân của Chúa Phục sinh. Đây 

cũng là mùa rộng tay bố thí, theo khả năng của 

mỗi người, cho đi không những của cải vật chất 

mà còn chia sẻ lòng thương yêu đến tha nhân 

kém may mắn hơn chúng ta. Phần lời nguyện, 

do chị Cơ đọc với sự hiệp ý của tất cả anh chị 

em : 

- Cầu nguyện cho giáo hội. 

- Cầu nguyện cho anh Tổng Vụ, anh Đặc 

trách, cho gia đình tận hiến đồng  công mỗi 

ngày một thăng tiến. 

- Cầu nguyện cho mọi người được lòng 

ăn năn, sám hối; cho mỗi gia đình  bác ái, hy 

sinh.  

- Cầu nguyện cho anh Cả của chúng con. 

- Cầu nguyện cho các bệnh nhân và các 

nạn nhân của những cơn thiên tai vừa qua ở 

Nhật bản. 

- Chúng con cũng xin dâng các anh chị 

em gia đình Đồng công trong bàn tay Chúa quan 

phòng. 

Sau khi hát bài Mẹ Vô Nhiễm, gia đình 

Arlington,TX chúng em bước sang phần sinh 

hoạt. Anh Trưởng Vũ Kỳ xin Cha Thuần nói về 

kết quả chuyến đi Việt Nam vừa qua, để lo cho 

công việc xây dựng tân Thánh đường. Anh Linh 

hướng vui vẻ cho biết chuyến đi rất thành công, 

ghế ngồi của nhà thờ mới đã xong,và sắp tới các 

container chở đá và các vật liệu sẽ ship về. Anh 

Linh hướng cũng chia xẻ : ơn Chúa ban cho 

Dòng Đồng Công rất đặc biệt và lạ lùng: có 

khoảng 30 ứng viên linh mục, hy vọng sẽ được 

chịu chức khoảng 10 Cha trong thời gian tới. 

Xin thêm lời cầu nguyện cho nhà Dòng, tuy có 

phát triển nhưng về mặt vật chất, nhất là đất đai 

vần còn eo hẹp. Ngoài ra, một điều rất mừng là 

số linh mục ở Việt Nam ngày càng tăng, gần 

bằng số lượng các Cha VN bên Mỹ. Các anh chị 

em gia đình tận hiến Đồng công ở Việt nam 

hoạt động rất hăng say, nhiệt thành và số lượng 

tăng vọt. Xin cảm tạ Thiên Chúa. Về công tác 

bác ái, anh Linh hướng cho biết giáo xứ 

CTTDVN đã quyên góp  được 28,000 đô la Mỹ, 

gửi về giúp cho các trại phong cùi và người 

khuyết tật. Nhà Dòng đã gửi thư cám ơn. 
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Anh Trưởng Vũ Kỳ đề nghị quyên tiền 

tại chỗ để gửi cho người nghèo, trẻ mồ côi ở 

VN. Các anh chị đã đóng góp được 556 đô la. 

Anh Trưởng cám ơn các Cha và anh chị em đã 

đến thăm anh ở bệnh viện, gọi điện thoại hỏi 

thăm và thêm lời cầu nguyện.Nay anh đã bình 

phục, nhưng cần tịnh dường khoảng 6 tháng. 

Anh Trưởng thông báo về khóa tịnh huấn sắp 

tới. Khóa này, chúng ta có 11 anh chị mới tham 

gia. Anh Chính, thủ quỹ báo cáo tiền quỹ hiện 

nay có 801 đồng(USD).  

Anh Linh hướng thông báo một tin rất 

vui : Cha Minh và Cha Nghiễm trong thời gian 

qua, sang Mỹ mục vụ, hiện các Ngài đang giúp 

xứ chúng ta; đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ đồng ý 

cho ở lại Mỹ. Hy vọng thời gian tới hai Cha sẽ 

được cấp thẻ xanh(Green Card).  Toàn thể anh 

chị em nghe tin vui này đã vỗ tay ba lần để chúc 

mững hai Cha. 

Trước khi ra về, gia đình chúng em nhận 

phép lành của Cha Linh hướng, và được anh chị 

Cơ khoản đãi những món ăn Việt Mỹ tuyệt vời. 

Ngoài trời se lạnh, nhưng trong nhà ấm áp với 

những lời hàn huyên tâm sự và tình cảm đậm 

đà. 

GĐTHĐC  GX CTTĐ VN Arlington, Texas 

 

 

 

 

 

GIA ĐÌNH LINCOLN, NE 

Vào lúc 8 giờ tối sau Thánh Lễ chiều 

Thứ Bảy 12 tháng 3 năm 2011,các Anh Chị 

thuộc GĐTHĐC Lincoln,Nebraska đã có mặt 

bên nhau tại Phòng Họp Giáo Xứ Khiết Tâm 

Mẹ để sinh hoạt dưới sự Chủ Tọa của Cha Xứ 

Gioakim Ngô Hoàng Khôi . Trước buổi họp,các 

Anh Chị sốt sắng điền đơn Ghi Danh Tham Dự 

Tĩnh Huấn Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 

Khoá 40 Carthage,MO rồi nạp cho Anh Trưởng 

Hào để gửi về Nhà Dòng cho kịp thời hạn. Chị 

Têrêsa Nguyễn Thị Kim Dung, một thành viên 

của GĐTHĐC Lincoln,NE, ủng hộ $50.00 cho 

quĩ của Hội nhà . 

Phiên Họp bắt đầu bằng Giờ Kinh rồi 

Anh Trưởng đọc Phúc Âm theo Thánh Mathew 

6,1-9,16-18 của Ngày Thứ Tư Lễ Tro để suy 

gẫm về những việc phải làm trong Mùa Chay , 

đó là  Ăn Chay,Cầu Nguyện và Bác Ái .Trong 

phần Sinh Hoạt Gia Đình Xứ, Mọi người  cầu 

nguyện theo Ý chỉ chung : Cầu bình an cho Đức 

Thánh Cha và hiệp nhất cho Hội Thánh Thế 

Giới; xin cho  VN thoát khỏi họa Cộng Sản Vô 

Thần,sớm có được thanh bình hạnh phúc,tự do 

trên quê hương . 

Ý chỉ riêng : Cầu cho Hội Dòng và tất cả 

các anh chị thuộc GĐTHĐC ở Hải ngoại và ở 

VN, còn sống cũng như đã qua đời;những  gia 

đình  đang gặp nhiều khó khăn, đau khổ trong 

cuộc sống vì hoàn cảnh, ốm đau,bệnh tật 

v.v..Cha  Xứ nhắc nhở Tháng Ba là tháng Kính 
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Thánh Cả Giuse, và  Ngài  chia sẻ với mọi 

người bằng việc kêu gọi cầu nguyện cho: 

 - Những người đang chịu thảm cảnh 

thiên tai động đất,sóng thần vô cùng khủng 

khiếp vừa  mới xảy ra trên đất nước Nhật Bản . 

- Anh Giuse Mai Hải, một người  mà 

nhiều anh chị quen biết, đã sống trong những 

hoàn cảnh nghiệt ngã, chỉ thuộc duy nhất một 

Kinh Kính Mừng,và chết trong cô đơn,thiếu 

thốn, may mắn là được Cha rửa tội, đặt tên 

thánh, cho chịu các phép cần kíp trước khi qua 

đời , khi mới 40 tuổi . 

Cha Khôi cũng cho biết ,vâng lời Bề 

Trên,ngài sẽ rời Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ, để đi 

coi Xứ ở một nơi khác trong một vài tháng tới, 

nên  Anh Trưởng có lời mời Cha cùng tất cả các 

Anh Chị đến  tham dự  Sinh Hoạt  tại nhà riêng 

của Anh Chị Trưởng Hào vào giữa Tháng Năm 

2011 để Cha Con, Anh Em có nhiều thời gian 

hàn huyên tâm sự hơn, nói lên lòng luyến nhớ 

Cha  Xứ Khôi là người đã đặt nền tảng cho việc 

thành lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 

Lincoln, Nebraska . 

Tiếp theo,mọi người đều nói lên ý 

nguyện của mình là mong muốn được đi tham 

dự Khóa Tĩnh Huấn,nên hầu hết các Anh Chị 

đều đã điền đơn ghi danh cho Khóa 40HK tại 

Nhà Dòng vào Tháng 6 tới, Chị Bái nhiệt tình 

cổ động: “Đi cho đông vào các anh chị ạ, sốt 

sắng lắm,hữu ích lắm,lần trước chỉ có em và 

một chị nữa đi, nên khi Cha giảng phòng hỏi 

những ai ở Lincoln đâu, làm chúng em xấu hổ 

quá. Cuộc họp sôi động hẳn lên với những ý 

kiến xây dựng, những câu nói vui đùa xoay 

quanh những sinh hoạt thưòng ngày của mọi 

người, trong không khí ấm áp của tình Gia Đình 

Đồng Công . 

Sau đó,các Anh Chị quây quần bên Cha 

Khôi để chụp chung một vài tấm hình, cùng 

nhau đọc Kinh Tận Hiến và 3 lần Tác Đông 

Mến Yêu, Kinh Thánh Giuse bảo trợ những vụ 

khó khăn, Kinh Vực Sâu, hát bài Xin Vâng và 

đọc Kinh Trông Cậy rồi vui vẻ chia tay vào lúc 

hơn 9:00 PM cùng ngày . 

 

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

GIA ĐÌNH OKLAHOMA, OK 

THÁNH CẢ GIUSE-GƢƠNG SÁNG 

CHO CÁC ĐẤNG “ MÀY RÂU” 

Không quản ngại đường xa và địa chỉ 

khó tìm( vì đây là khu  vực mới xây dựng)  gần 

40  AC  đã  đến  sinh hoạt tại nhà Chị THANH , 

người vừa tận hiến cho Mẹ MARIA  năm vừa 

qua, Chưa đến giờ sinh hoạt mà nhà Chị Thanh  

như  nhỏ lại so với ngày thường, vì các AC đã 

ngồi gần hết các hàng ghế phiá sau . Nơi góc 

nhà  Anh HIỂN đang dựng  cây đàn để đánh đàn 

cho buổi sinh hoạt , cạnh đó Anh Trưởng 

CHỨC  cùng   các con Chị THANH  đang nối 

dây từ màn hình TV sang  máy điện toán để 

chiếu slideshow. Phía sau Anh PHƯỚC xếp 

thêm ghế cho các AC đến sau , . bên trong nhà 

bếp  Chị Thanh và các Chị  khác lo nấu thức ăn 

và  xếp các món ăn  mà các AC mang đến ….  

để  “ chiêu đải “  trong buổi ăn nhẹ sau buổi 

họp. Có thể nói chỉ trong GĐTHĐC  tình cảm  

gia đình qua  các AC  được thể hiện rỏ nét nhất  

đó là   những bàn tay  cùng nắm nhau hết lòng 

phục vụ  cho anh em . 

Mở đầu phiên họp Anh Trưởng CHỨC 

thay mặt các AC chào đón 6 Anh Chị mới  và 

các AC trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng  

Oklahoma ( Thánh Linh )  đến tham dự sinh 

hoạt hằng tháng của GĐTHĐC OKC.  Chương 



 19 

trình buổi sinh hoạt như thường lệ là phần kinh 

nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho Linh hồn 

Anh Cả ĐAMINH MARIA  và các linh hồn của  

AC đã qua đời và thân nhân trong GĐTHĐC tại 

VN vả Hải Ngoại , xin Thiên Chúa sớm đưa các 

linh hồn vào nước Thiên Đàng . 

 Tiếp theo Anh Phó PHƯỚC đã chia sẻ 

cùng các AC phần đầu trong chủ đề tháng 3  về 

Thánh Cả GIUSE  “Ích lợi của sự thinh lặng “  

trong đời sống hằng ngày qua Thánh Kinh mà 

điển hình là Thánh Gia  qua gương của Thánh 

Cả Giuse và Anh PHƯỚC cũng kết hợp qua đời 

sống hằng ngày của vợ chồng và vai trò của 

người chồng trong sinh hoạt thường nhật và 

nhất là việc đảm nhận phần việc của người vợ 

trong những trường hợp  đau yếu hay sanh nở… 

Cũng trong phần  tìm hiểu thêm về vai trò của 

Thánh Cả Giuse, Bác Thợ Mộc, một hình ảnh 

của những người lao động thời bấy giờ luôn gắn 

bó với những người xung quanh  Anh Trưởng 

CHỨC  đã triển khai những nghịch cảnh mà 

Bác Thợ Mộc GIUSE phải  đón nhận như: làm 

sao chấp nhận người vợ mới đính hôn mà đã 

mang thai, làm sao tin được đó là quyền năng 

của Thiên Chúa ,lại phải lặn lội đưa nàng về 

nguyên quán…nếu là con Thiên Chúa sao vất vả 

thế , rồi lại phải đưa Mẹ Con lên đường lánh 

nạn, nếu là con Thiên Chúa quyền năng sao 

không che chở bảo vệ con mình  và  còn biết 

bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến mà Thánh 

GIUSE phải đón nhận. Nhưng để vượt qua 

những nghịch cảnh,  3 bí quyết  mà Ngài lấy 

làm kim chỉ nam  là: LẮNG NGHE – VÂNG 

PHỤC và TÍN THÁC và đó chính là chìa  khóa 

cho mọi vấn đề trong cuộc sống của của mọi 

người chúng ta. Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE 

khi găp nghịch cảnh. Hãy học nơi Ngài cách 

sống trước những nghịch cảnh đúng ý của Chúa 

Cha . 

Đặc biệt trong buổi sinh hoạt hôm nay 

Anh HOÀNG-CANH-TÂN đã ôn tập lại cho 

các AC đã tận hiến những quy tắc căn bản trong 

thủ bản và nhất là khoản đải các anh Chị mới 

đang tìm hiểu GĐTHĐC món khai vị đầu tiên 

trong bàn tiệc  và  nhiều món ăn  hy vọng sẽ tiếp 

tục dọn lên . 

 Với đề tài tìm hiểu Thủ bản rất khô 

khan và khó trình bày nhất là dể ru ngủ vào giờ 

trưa nầy , nhưng với tài  “đi chợ “ chọn thịt , cá 

…rau và thêm tí muối đường , tiêu…. Anh TÂN 

đã tạo ra món khai vị  cho các Anh Chị mới với   

dẫn chứng con đường ngắn nhất để đến cùng 

THIÊN CHÚA là tận hiến cho MẸ MARIA  và 

đó là linh đạo  mà  Anh Cả ĐAMINH MARIA 

đã vạch ra cho Dòng ĐỒNG CÔNG mà chúng 

ta là một thành viên sau khi đã tận hiến cho MẸ.  

Mong ước trong những buổi sinh hoạt các tháng 

sau Anh sẽ dành cho các AC  những món ăn 

tinh thần bổ ích hơn nữa . 

Trong phần sinh hoạt các AC đã đồng ý 

các nguyên tắc về tang chế và chi xuất trong 

GĐTHĐC OKC . Dịp nầy các AC cũng nêu lên 

việc thăm viếng các AC lớn tuổi không tham gia 

sinh hoạt vì lý do sức khỏe  rất cần thiết ( vì 

hiện nay có một số AC đã trên  bảy, tám  bó ) 

Ban Đại Diện sẽ tiến hành thành lập nhóm xã 

hội và tổ chức mừng tuổi thọ cho  các AC trong 

điều kiện có thể được. Những đơn xin tham dự 

khóa tỉnh huấn cũng được trao đến các AC mới  

và kêu gọi các AC thu xếp  ghi tên tham dự 

khóa tỉnh huấn vào tháng 6/2011. 
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  Phần kinh nguyện hôm nay được xướng 

và hướng dẩn của Chị LỊCH và lời cầu nguyện 

tự phát của các AC.  Buổi sinh hoạt hôm nay có 

thể nói dài hơn so với thường lệ , nhưng các AC 

không cảm thấy “ vừa dai vừa dài” mà còn nói 

sao thời gian qua nhanh quá. Tiếp theo là buổi 

tiệc nhẹ do bàn tay khéo léo của Chị THANH và 

các món ngon  của các AC mang đến và hẹn gặp 

nhau vào tháng 10/4/2011 tại nhà AC TÙNG-

DUNG. 

 

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

GIA ĐÌNH QUẬN CAM, CA 

Sáng nay Chúa Nhật 13 tháng 3 năm 

2011, 40 Anh Chị Gia Đình Đồng Công vùng 

Orange County tề tựu tại Việt Nam Tương Tế 

Hội thuộc thành phố Westminster, California để 

họp mặt hàng tháng, cùng nhau tôn kính Chúa 

và dâng những đoá hoa lòng lên Mẹ chí ái với 

chương trình như sau: 

Mở đầu, Quí Anh Chị đã trao cho nhau 

những lời chào thăm thân ái trong tình nghĩa gia 

đình. Sau đó lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ 

cầu nguyện và phiên họp bắt đầu bằng Kinh 

Chúa Thánh Thần và bài hát Thống Hối thật sốt 

sắng. Sau phần suy niệm Lời Chúa trong các bài 

đọc Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A, Quí Anh 

Chị nghe một đoạn trích từ Thần Đô Huyền 

Nhiệm.  

Tóm lược phần Chia Sẻ Lời Chúa: Lời 

Chúa hôm nay  nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh 

thức, bám lấy Chuá,  và dựa vào sức mạnh Lời 

Chúa. Xin Ngài ban  những ơn cần thiết để 

chúng ta vượt qua cám dỗ,  noi gương sống 

trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan 

phòng và lòng thương xót  vô biên của Thiên 

Chúa. Gương Chúa Giêsu cho thấy rằng ngay 

trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn đối 

diện với những cám dổ, thử thách khó khăn 

trong đời sống. Đó là  dịp nhắc nhở con người  

càng nên phấn đấu không ngừng để chống trả lại 

bóng tối của sự dữ và tìm đến Chúa là cứu cánh 

duy nhất cho cuộc đời của người Kitô hữu. 

Hiệp ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các 

anh chị đau yếu: Chi Mười (anh Hùng), Bà cố 

Thành, chị Vượng. Cầu nguyện và chia vui đến 

Tân Linh Mục Vincentê Trần Trung Bảo là con 

trai của anh chi Trần Đinh Vân. 

Thông lịch trình sinh hoạt: Chúa Nhật 

thứ 2 của Tháng 4 sẽ họp mặt tại văn phòng của 

VN Tương Tế Hội.  Tháng 5 sẽ gặp tại Đền 

Thánh Mẹ Dâng Con, Corona, CA. Ngày 7-10 

tháng 7 là Khóa Tĩnh Huấn 41HK tại Riverside, 

CA.  

Bế mạc:  Kết thúc buổi sinh hoạt trong 

tâm tình tạ ơn, các anh chị cùng nhau thành kính 

dâng Kinh Mân Côi và  Kinh Kính Lòng 

Thương Xót Chúa  Giêsu để nhờ vào lòng 

thương xót Chúa và lời cầu bầu của Mẹ Maria 

xin cho tầt cả chúng con thêm sức mạnh để 

chiến thắng những chước cám dỗ và kiên trì 

trong ơn gọi làm người Kitô hữu biết sống  phó 

thác mọi sự trong vòng tay thương yêu của 

Thiên Chúa và Mẹ Maria.   

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

GIA  ĐÌNH  LOS ANGELES 

Mừng  Quan Thầy 

Hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng ba lễ 

Thánh Cả Giuse là quan thầy vùng Los Angeles 

chúng em. Mấy hôm nay trời Cali. mưa sụt sùi, 

vậy mà sáng nay tư nhiên tạnh ráo, quang đãng. 

Phải chăng, đó cũng là dấu chỉ mà Thánh quan 

thầy muốn dành cho chúng em? Theo sự sắp 

xếp từ phiên họp tháng trước, lễ quan thầy được 
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mừng tại nhà chị trưởng vùng. Vì lòng cảm mến 

cũng như sự cảm thông vì tuổi già, sức yếu, 

nhọc nhằn của anh chị chủ nhà, nên có một số 

anh chị đã hy sinh, bỏ thì giờ đến thật sớm để 

giúp đỡ anh chị chủ nhà dọn dẹp cũng như kê 

bàn ghế. Có anh chị còn mang theo con mình  

còn nằm trong nôi đến để vừa coi con, vừa dọn 

dẹp. Qua nghĩa cử cao đẹp ấy anh chị chủ nhà 

tuy không nói ra nhưng rất lấy làm cảm động và 

thầm cảm ơn tấm lòng cao qúy của các anh, các 

chị.  

Hôm nay vì sáng thứ bảy, có một số anh 

chị vẫn còn phải đi làm nên không tới tham dự 

được, thành thử số người tham dự cũng không 

được bao nhiêu. Tuy vậy, dù bận rộn với nhiều 

công việc, anh chị Tâm Phương là trưởng miền 

hôm nay cũng đến mừng quan thầy và chung 

vui cùng với chúng em. 

Đúng 10 giờ anh Nghi thay mặt cho anh 

Dương đến, Chúng em cùng nhau vui vẻ chào 

đón anh. Sau đó chúng em quây quần bên nhau 

sinh hoạt và cùng lắng nghe anh Nghi huấn đức. 

Anh nhắc nhở anh chị em luôn luôn ý thức trách 

nhiệm và bổn phận của mình, không những là 

vợ là chồng, là cha là mẹ còn là một phần tử 

trong gia đình tận hiến Đồng Công nữa. Noi 

gương, bắt chước thánh quan thầy, chúng ta 

phải biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên 

Chúa. Nhất là trong mùa chay thánh này, chúng 

ta cần phải biết canh tân đổi mới để đón nhận ơn 

Phục Sinh mà Chúa sẽ trao ban cho những ai 

thành tâm quay về với Chúa. 

Sau giờ huấn đức, chúng em hiệp cùng 

anh Nghi dâng lễ mừng Thánh cả quan thầy. Bài 

hát  : „‟Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao 

sang.......‟‟  được chúng em cất lên để mở đầu 

cho ca nhập lễ. Chúng em cùng nhau hướng về 

bàn thờ và dồn hết tâm hồn vào lời ca ý nhạc để 

cầu xin thánh quan thầy chở che, giúp đỡ, độ trì. 

Trong bài chia sẻ phúc âm theo thánh Luca, anh 

có kể cho chúng em nghe câu chuyện về hai ông 

bà vào thuê phòng tại một khách sạn ở một 

thành phố nhỏ. Người quản lý cho biết đã hết 

phòng. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn dáng dấp 

của hai ông bà thật là tội nghiệp, nên không nỡ 

để hai ông bà thất vọng nên người quản lý đã 

nói: “Tuy đã hết phòng, nhƣng nếu không chê 

bai, tôi xin nhƣờng phòng của tôi cho ông bà để 

ông bà nghỉ tạm qua đêm”.  Sáng hôm sau, hai 

ông bà gặp cảm ơn người quản lý trước khi giã 

từ. Sau ba năm, người quan lý nhận được thiệp 

mời và một tấm vé xe lửa mời ông qua 

NewYork chơi. Đến nơi người quản lý được 

ông ta dẫn đến một khách san mới xây, 5 tầng 

thật sang trong. Đưa mắt nhìn ngườì quản lý, 

kèm theo câu nói đầy chân tình: “từ nay, anh sẽ 

là quản lý của khách sạn này”  ông trao cho 

người quản lý chìa khóa khách sạn.  Anh đã kết 

luận, nhờ có lòng trung tín mà người quản lý đã 

được trông coi cả một khách sạn sang trong, 

huống chi là hai sinh mạng của một vị vua vũ 

trụ và mẹ của Người. Thánh Giuse đã chu toàn 

trách nhiệm của mình bằng sự im lặng, phó thác 

và vâng phục. Anh nói các anh các chị là những 

bậc làm cha, là mẹ  xin thánh quan thầy để 

chúng ta tìm được sức mạnh mà noi gương 

những nhân đức ấy để rồi chu toàn trách nhiệm 

của mình.  Sau đó chúng em, ai nấy chuẩn bị 

tâm hồn và rước Chúa vào lòng. 

Trước khi kết lễ, cha chủ tế đã dành mấy 

phút để chị trưởng vùng tỏ bày lòng biết ơn cha 

chủ tế cũng như toàn thể anh chị em đã đến 

tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Cả quan 

thầy. 

Sau thánh lễ, chúng em đã cùng anh 

Nghi chụp hình lưu niêm và cùng nhau ngồi vào 

bàn tiệc, nâng ly chúc mừng Thánh quan thầy. 

Sau nhiều ngày xa vắng, hôm nay có dịp gặp lại, 

tha hồ mà kể lể, dãi bày. Tiệc tàn, ai nấy chia 

tay ra về mà lòng tràn đầy nỗi luyến lưu.                                                                

(Thƣ ký tƣờng trình)
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MMMaaaùùùccchhh      CCChhhooo   NNNhhhaaauuu   
 

NNNGGGHHHEEE   
 

 

Xin gởi về:                            Lm. Tôma Nguyễn Huy Châu, CMC 

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

 

Câu hỏi lần trước:  Chúng ta biết trong Phúc Âm Luca đoạn 2 câu 36, bà Anna đƣợc gọi là nữ tiên tri 

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

Chị mở Cựu Ƣớc ra tìm và cho biết ít là 2 trong 5 nữ tiên tri đó tên là gì?   
 

Đây là câu trả lời đúng: Năm Nữ Tiên Tri đó là: (1) Deborah (Thẩm Phán Án 4:4) / (2) Huldah (Các Vua 

22:14) / (3) Miriam (Xuất Hành 15:20) / (4) Noadiah (Nehemia 6:14) / (5) Vợ Tiên Tri Isaiah (Isaiah 8:13) 

 

Bây giờ chúng ta cùng chúc mừng những Anh Chị sau đây đã trả lời đúng ít nhất là tên 2 nữ Tiên Tri trở lên. 

Tên được sắp theo thứ tự gởi câu trả lời về VP GĐTHĐC trước: 
 

1. Anh Trần Đào Khôi, Port Arthur, TX 

2. Anh Chị Tâm – Hà và GĐ Springfield, MO 

3. Anh Chị Châu – Mai, Sacrameto, CA 

4. Chị Chrisine Mai Chinh, Garden Grove, CA 

5. Chị Hương, Houston, TX 

6. Chị Gwendo 

7. Chị Nguyễn Hào, San Jose, CA 

 

Bên cạnh đó, em cũng xin cám ơn Quí Anh Chị sau đây đã gởi thơ qua bưu điện trả lời câu hỏi tháng 3 và tháng 4: 

Chị Phạm Thị Hào, Pasadema, TX; Chị Vũ Thị Vinh, Wesmister, CA; Chị Nguyễn Thị Bích, Aurora, CO; Chị Chu 

Thị Oanh, Riverside, CA.     

 

Em cũng cám ơn Quí Anh Chị đã gởi câu trả lời về tuy “chưa đúng” nhưng thiện chí học hỏi cũng là một điều 

rất phấn khởi và khích lệ…. Tiếp tục nhé. Anh Chị nào đã gởi về câu đúng mà không thấy được “tuyên dương” 

trên báo thì có thể do sự thiếu sót của em… cho em biết nhé. Em sẽ lên báo sau với lời “tạ tội”.  

  

Câu Hỏi Tháng 5:   

                                Xin kể tên (nhiều bao nhiêu có thể) các vị thánh nữ  

                                có tên là Maria hoặc Mary (Thí Dụ: Maria Mađalela). 
                                 

                                   Chú ý: Phải là tên vị thánh đƣợc Giáo Hội công nhận.   

                                              (Câu hỏi này do đề nghị của Anh Linh Mục Thân Nhƣ Hữu, CMC) 

 

                                               

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

 

 
   
 

       Ngày                 Tên                   Số Năm 

 Thành Hôn       Tiểu Bang      
 

01 AC. Nguyễn Hoàng Kim, CA     55 

01 AC. Arthur Larsen, CA       35 

01 AC. Nguyễn Văn Đức, VA     10 

02 AC. Phạm Đình Do, TX      46 

04 AC. Đinh Hữu Thành, TX     48 

04 AC. Huỳnh Q. Phước, MO     14 

07 AC. Đỗ Cẩn, OK                         44 

09 AC. Nguyễn Văn Cầu, IL     32 

09 AC. Bùi văn Bái, NE               40 

10 AC. Hoàng Mạnh Châu, TX     61 

12 AC. Nguyễn Th. Tâm, TX      36 

15 AC. Nguyễn Viết Quý, MA     17 

20 AC. Lâm Hữu Nhì, OK         36 

20 AC. Nguyễn Đình Trí, CA     32 

20 AC. Đỗ Ngọc Nhân, CA     32 

20 AC. Đào Đức Hữu, MA        41 

22 AC. Vũ Ronald Kỳ,  TX         46 

22 AC. Nguyễn Th. Tùng, OK     35 

22 AC. Đoàn Minh Tiến, FL     18 

24 AC. Nguyễn Văn Mười , CA     46 

24 AC. Trần Minh Tân, CA     38 

25 AC. Phạm Duy Hiệp, CA     31 

25 AC. Nguyễn Đức Tuynh, CA     36 

27 AC. Nguyễn Văn Chỉnh, CA     55 

27 AC. Đoàn Văn Kiếm, OK     35 

28 AC. Trần Quốc Tuấn, TX     17 

28 AC. Trần Đình Duệ, TX     23 

30 AC. Nguyễn Văn Minh, CA     56 

31 AC. Vũ Đình Lung, CA        40 
 

Xin  Chuùa ban cho tình yeâu cuûa 

Anh  Chò luoân traøn ñaày noàng 

thaém nhö chum röôïu Cana 

 

 
 

Kyû   Nieäm Ngaøy Thaønh  Hoân.4 
                  

     Dzuy Cali. 

 

TUY  HAI  MÀ  MỘT 

 

“Mình với ta, tuy hai, mà một 

Ta với mình, tuy một, mà hai” 

Nợ duyên do Chúa an bài 

Bên nhau cho đến khi „‟die‟‟, lìa đời 

Lời thề ấy, mình ơi ! phải nhớ 

Nhớ suốt đời, muôn thuở chẳng ngơi 

Ra đƣờng, bƣớm lả, ong lơi 

Ngọt ngào, ve vuốt, mình ơi, coi chừng ! 

Thấy của lạ, xin đừng nhòm ngó 

Đừng ỡm ờ kẻo có nguy cơ 

Mê man, si đắm, thẫn thờ 

Dễ quên ngƣời cũ đang chờ đang trông 

Ngƣời ở nhà một lòng chung thủy 

Kẻ ra đƣờng hú hý, lang bang 

Nay lui, mai tới, chàng màng 

Chia tay mới thấy bẽ bàng thảm thƣơng 

Biết thế thì nhịn nhƣờng nhau nhé ? 

Sống hiền hòa, vui vẻ bên nhau 

Lời thề nào đã quên đâu 

Trƣớc tuy hai đấy, nhƣng sau một mà. 

Anh cũng vẫn cứ là chồng qúy 

Em suốt đời vẫn chỉ thƣơng anh 

Một lòng hƣớng đến trời xanh 

Bên nhau, nỡ bỏ sao đành, phải không ? 
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Quê hƣơng xa tít mịt mờ 

Ngàn trùng cách biệt, sau bờ đại dƣơng 

Từ khi từ giã phố phƣờng 

Rời xa ngƣời mẹ mến thƣơng năm nào 

Dáng ngƣời gầy ốm, xanh xao 

Bàn tay gầy guộc, con nào quên đâu 

Thời gian bôi bạc mái đầu 

Ghi trên vầng trán nét sầu ngổn ngang 

Nụ cƣời cởi mở, dịu dàng 

Mỗì lần nhớ đến, bàng hoàng, ngẩn ngơ 

Từ khi xa mẹ đến giờ 

Một mình lủi thủi, bơ vơ xứ ngƣời 

Quên làm xoa đƣợc, mẹ ơi ! 

Ngày hay tin mẹ  lìa đời bỏ con 

Phận con thực hiện chƣa tròn 

Tháng ngày để mẹ mỏi mòn chờ trông 

Chƣa về, mẹ giận lắm không 

Vì thƣơng, xin mẹ cảm thông đừng buồn 

Con thƣơng và nhớ mẹ luôn 

Nhớ công ơn mẹ, nhớ nguồn sữa trong 

Nuôi con khôn lớn đèo bồng 

Cho con tình mẹ ấm nồng thiết tha 

Con yêu mẹ lắm, mẹ à ! 

Bóng hình mẹ chẳng nhạt nhòa, mờ phai 

Bao năm lữ thứ, lạc loài 

Khổ đau chẳng biết tìm ai tỏ bày 

Nhớ ngày Hiền Mẫu hôm nay 

Lòng con cảm thấy rứt ray thật nhiều 

Còn đâu ngƣời mẹ đáng yêu ! 

Thôi đành đứng lặng nhìn chiều bâng khuâng! 

 

                               Ca. 3/24/11  Dzuy Cali. 

 

   

 

Ngöôøi Coâng  Giaùo 
 

Nói là "có Đạo" nhƣ ai,  

Nhƣng Ngày Chúa Nhựt, một hai ở nhà.  

Đây là Luật Chúa ban ra.  

Ta luôn giữ lấy, mới là chiên ngoan.  

Trông cho Ngày Chúa đến nơi,  

Nhà Thờ ta đến, Chúa Trời gặp ta.  

Chúa là hạnh phúc bao la.  

Đừng xa lìa Chúa là Cha mến thƣơng.  

Lo làm ăn mãi hết giờ,  

Đến ngày Chúa Nhựt, cũng lờ Chúa đi.  

Rủi ta phải chết tức thì,  

Làm sao ăn nói khi đi đến Tòa?  

Khi ta uống rƣợu say sƣa,  

Lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao!  

Gia đình đau khổ biết bao!  

Vợ con túng đói, ta nào sƣớng chi?  

Bao nhiêu danh giá mất đi,  

Nhƣ loài súc vật, khác chi giống nầy.  

Hại thay kẻ uống rƣợu say,  

Bệnh đau bao tử, đêm ngày nặng thêm.  

Rộn ràng la lối ngày đêm,  

Trong nhà, ngoài xóm, không êm chút nào.  

Thật là gƣơng xấu lớn lao!  

Là ngƣời công giáo: rƣợu vào, Chúa ra  

Khi ta đánh bạc say sƣa,  

Lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao!  

Gia đình đau khổ biết bao!  

Vợ con túng đói, ta nào sƣớng chi!  

Bao nhiêu danh giá mất đi,  

Trở thành trộm cƣớp, có khi giết ngƣời.  

Hãy nghe lời dạy thật tƣơi,  

Cha Ông để lại răn ngƣời nên thân.  

Cờ bạc là bác thằng bần,  

Hết khăn đến áo, giây lƣng cùng quần.  

Cờ bạc là bác thằng bần,  

Áo quần bán hết, ngồi trần tô hô.  

Cờ bạc là bác thằng bần,  

Cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm.  

Tội ta, có Chúa biết thôi,  

Nhƣng thành gƣơng xấu, kéo lôi nhiều ngƣời,  

Thì ta phải biết hổ ngƣơi,  

Chớ đừng lì lợm, buồn cƣời lắm thay!  

Đàng lành, ta phải về ngay!  

Chấm dứt gƣơng xấu, mới hay sửa mình.  

Nơi đâu, tội lỗi đầy tràn,  

Nơi đó, ơn Chúa chứa chan tuôn về,  
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Miễn là ta phải gớm ghê,  

Cải chừa tội lỗi, quyết thề đi lên!  

Sống trong ơn Chúa vững bền,  

Và làm gƣơng tốt để đền tội xƣa.  

Công khai phạm tội rõ ràng,  

Một là, ở lại, dứt đàng xấu xa,  

Hai là, ta phải đi xa,  

Để không còn phải phiền hà một ai.  

Bất bình khó chịu với nhau,  

Hãy nghe Lời Chúa, ta mau làm hòa!  

Đừng nghe ma quỷ điêu ngoa  

Làm cho bất thuận, xóa nhòa tình thƣơng.  

Kinh Hôm, kinh Mai trong nhà,  

Nguyện cầu tối sớm, nhà ta: thiên đàng.  

Thế nào cũng đƣợc bằng an  

Và nhà ta đƣợc muôn vàn ơn thiêng.  

Đời ta luôn sống sạch trong  

Bên ngoài cũng nhƣ bên trong hoàn toàn.  

Quyết không sống đục lăng loàn.  

Quyết không nói tục, đàng hoàng, đoan trang.  

Hằng tuần, Giáo Lý đào sâu  

Đức Tin mạnh mẽ từ đầu đến chân.  

Vững tin không chút ngại ngần  

Cho dù ma quỷ, thế trần tấn công.  

Có ngƣời không liệu cho con  

Đi học giáo lý kẻo mòn Đức Tin.  

Hằng ngày cha mẹ phải xin  

Cho con mình đƣợc khắc in Đạo Trời.  

Hằng ngày, Chúa dạy phải xin  

Sao cho dùng đủ, hãy tin vào ngài  

Nhƣng ta phải biết cách xài,  

Làm ra đƣợc một, tiêu hai, sao đành!  

Ăn tiêu phải biết để dành  

Phòng cho lần khác, mới thành đủ ăn.  

Thanh niên, hy vọng các anh,  

Tƣơng lai giáo xứ tạo thành vẻ vang.  

Giờ đây hãy sống hiên ngang.  

Siêng năng đạo đức đầy tràn đời ta.  

Sau nầy xây dựng cửa nhà, 

Gia đình hạnh phúc cũng là do ta.  

Hỡi nàng thanh nữ đoan trang  

Danh thơm, tiếng tốt, dịu dàng khắp nơi.  

Thân ta là gái Đạo Trời  

Sống đời đạo đức, sáng ngời đức tin.  

Ta luôn sốt sắng cầu xin  

Tƣơng lai sẽ đƣợc nhƣ in ý Trời.  

Áo dài đẹp lắm Việt Nam!  

Tại sao chị em không mang nó vào?  

Mang vào kính trọng biết bao  

Khi lên rƣớc Chúa ngự vào lòng ta.  

Đui què sứt mẻ chẳng sao  

Miễn là công giáo và đạo đức, ta chào hai tay.  

Gia đình công giáo đẹp thay!  

Gƣơng Gia Thất Thánh, đêm ngày noi theo.  

Vợ chồng phải động viên nhau  

Cho dù cuộc sống đớn đau phủ phàng.  

Thƣơng nhau, đời sẽ nhẹ nhàng.  

Tình yêu Thiên Chúa đánh tan sầu buồn.  

Cầu cho nhau đƣợc luôn luôn  

Sống tin vào Chúa là nguồn hạnh phúc.  

Vợ chồng luôn ở bên nhau  

Cho dù cuộc sống đớn đau trăm bề.  

Nhứt phu nhứt phụ đã thề.  

Đi đâu, ta cũng trở về với vợ con.  

Khi đi, hãy đến chào Cha.  

Khi về, hãy đến trình Cha rõ ràng,  

Để Cha biết thật kỹ càng  

Thuộc về Giáo Xứ, gọn gàng là ai  

 

Phê-rô Maria Hoàng Văn Chiến  

Boston Tận Hiến Khóa 39HK  

 

 

CHIA BUỒN 
 

Văn Phòng GĐTHĐC Nhận Được Ai Tín  

 

Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Mơ 
 

Thân mẫu của  Cố Lm. Vũ Thiên Cung, CMC 

Và Chị Vũ Thị Loan 

Thuộc Gia Đình Springfield, MO 

 

Qua đời 28 – 2 - 2011 

Tại Springfield,- MO - Thọ 87 tuổi 

 

* * * * * * * 

Bà Maria Đoàn Thị Điền 

Chị ruột của Chị Đoàn Thị Điểm, Denver 

 

Qua đời 23-3-2011 

Tại Bình Thuận, Việt Nam Thọ 78 tuổi 

 
Toàn thể GĐTHĐC xin chia buồn cùng chị Loan 

và Điểm. Xin Chúa, qua lời cầu của Mẹ Maria, 

sớm đưa hai linh hồn Maria về hưởng 

Thánh Nhan Chúa muôn đời 
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GHI DANH THAM DỰ 
TĨNH HUẤN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG 

                              

  KHÓA 40 Carthage, MO     HOẶC       KHÓA 41 Riverside, CA 

 
 

TÊN:               __________________    _______________   _______________   _______________ 

                                     Tên thánh                    Tên gọi                        Tên họ                     Tên đệm         

     ĐÃ tận hiến   

     CHƯA tận hiến 

 

TÊN vợ / chồng:   _________________    _______________   _______________  ______________ 

                                   Tên thánh                         Tên gọi                     Tên họ                      Tên đệm         

   ĐÃ tận hiến   

    CHƯA tận hiến 

 

ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________ 

   Số nhà                     Tên đƣờng                                    (Apt) 

                              

           _______________________________________________________ 

   Thành phố                    Tiểu bang                      Zip code 

 

  ________________________________________________________ 

   Số điện thoại    E-mail  

 

XIN THAM DỰ KHÓA: 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

Tên:________________________________________ Đã tận hiến khóa: ____________   
 

 
 

Xin cám ơn Quí Anh Chị Ban Tổ Chức 

 

Ngày ________ Tháng ________ Năm 2011 

 

                         Ký tên                                   Xin đọc kỹ phần ghi chú phía sau                                                                                                 

 



 27 

 
1. Thời gian nhận đơn cho 2 khóa tĩnh huấn: Từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 5 năm 2011 là hạn chót.   

 

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

Rev. Nguyễn Huy Châu, CMC 

1900 Grand Avenue 

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

 

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

Mr. Đinh Tiến Đạt 

9632 Ingram Avenue 

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

 

             

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

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

 

3. Đóng góp chi phí:   

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

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

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

 

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

 

Ngày và giờ ĐẾN: ________________________  ____________________  

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trƣờng _________________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến __________________________ 

       Phƣơng tiện riêng 

 

      Ngày và giờ VỀ: ________________________  ________________________ 

       Máy bay, Hãng _______________  Chuyến bay____________ Tại phi trƣờng _________________ 

       Xe buýt, Hãng ________________________________ Đến tại bến __________________________ 

       Phƣơng tiện riêng 

 

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

 

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

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

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

             Ban Phụng Vụ                                                    Ban Kỹ Thuật 

                      Ủy Ban Lễ Nghi                                                        Ủy Ban Thông Tin 

                      Ủy Ban Cung Thánh                                         Ủy Ban Trang Trí 

                      Ủy Ban Thánh Nhạc                                         Ủy Ban Âm Thanh và Ánh Sáng 

                  Ban Sinh Hoạt                                                            Ban Chăm Sóc Sức Khoẻ 

                      Ủy Ban Tiếp Tân                                               Ủy Ban Ẩm Thực 

                      Ủy Ban Văn Nghệ                                             Ủy Ban Y Tế 

                      Ủy Ban Hình Ảnh                                              Ủy Ban Vệ Sinh 

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

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

thích hợp lịch sự đứng đắn. Nam: nên mặc bộ vét hay ít là sơ mi cà vạt. 
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BẢN THĂM DÒ SINH HOẠT CÁC VÙNG 
 

XIN QUÍ ANH CHỊ TRƢỞNG VÙNG (GIA ĐÌNH XỨ) ĐIỀN VÀO BẢN THĂM DÒ NÀY VÀ 

 GỞI VỀ VĂN PHÒNG GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG TRƢỚC NGÀY 15 THÁNG 6. 

 

Tên (đầy đủ tên thánh, họ, gọi) Anh Chị Trong Ban Phục Vụ Vùng Nhiệm Kỳ:_________________ 

 

Trưởng vùng:  ________________________________________ 

 

Địa chỉ của Anh / Chị trưởng vùng:   _________________________________________________ 

 

 ________________________________________________ 

      

     Điện thoại: ____________________  E-mail: ________________ 

 

Phó Ban 1: _____________________________________________ 

 

Phó Ban 2 (nếu có): ______________________________________ 

 

Thư Ký: _______________________________________________ 

 

Thủ Quĩ (nếu có):________________________________________ 

 

Tên Quan Thày: __________________________________________  Ngày kính __________________ 

 

Ngày thành lập (nếu biết): _____________________       Tổng số người trong vùng: ________________  

 

Câu hỏi thăm dò về tình hình sinh hoạt: 

 

- Họp mặt:  Mỗi tháng một lần   Hai tháng một lần   Ít hơn hai tháng một lần 

 

- Trung bình số người tham dự:   Hầu hết   Hơn một nửa   Một nửa 

 

- Tham gia sinh hoạt với cộng đoàn giáo xứ địa phương:  Thường xuyên  Ít thường xuyên 

 

- Số người trong 3 năm qua:  Tăng  Giảm  Không tăng không giảm  

 

- Số tuổi trung bình: _________________ (Cần lấy tƣơng đối thôi, không cần chính xác) 

 

 Nếu Quí Anh Chị trong vùng có những ý kiến, đề nghị hay nhu cầu gì, xin viết thêm vào một tờ 

giấy khác và gởi chung với bản thăm dò này. 

 

Xin Quí Anh Chị trưởng vùng gởi bản này về:  Lm. Tôma Aquinô Maria Nguyễn Huy Châu, CMC 

       1900 Grand Avenue 

       Carthage, MO 64836 

       E-mail: paulchaucmc@yahoo.com 

     
 

mailto:paulchaucmc@yahoo.com

