
 

 

 

 

 

 

 

Đúng 6:00 PM ngày 6 

tháng 1 năm 2012, khóa 

Bạc, căn bản 515 

CTTTHN/GĐ được khai 

giảng tại Đền Thánh Mẹ 

La Vang, cha Chánh Xứ 

Giuse Đồng Minh quang 

đã ban huấn từ khai mạc 

cho khóa học, Cha Chu 

Quang Minh sau đó đã 

tiếp nối để dìu khóa sinh vào chương trình học. Khóa học 

kéo dài trong ba ngày và kết thúc qua Thánh Lễ tạ ơn vào 

ngày Chúa Nhật 8 tháng 1 năm 2012. Số khóa sinh tham dự 

có tất cả 7 cặp vợ chồng và hai đơn nữ tham dự gồm: 

 
1- Nguyễn Hữu Bằng & Maria Goretti Trần Vanna 
2- Giuse Trần Văn Việt & Têrêsa Lê Thị Tuyết Hồng 
3- Phêrô Phạm quốc Đài & Maria Phạm Ngọc Hương 
4- Giuse Curtis Lew & Anna Nguyễn Thị Thu Hà 
5- JB. Nguyễn Tâm & Maria Têrêsa Phạm Nhan 
6- Giuse Lê Văn Đức & Maria Nguyễn Thị Tin 
7- Paul & Têrêsa Lê Phương Mai 

 
Đi đơn có: 

 

1- Maria Trần Thị Tuyết Nga 
2- Maria Nguyễn Thị Hương. 

 
Tổng cộng có 16 khóa sinh tham dự. Đây là khóa 515 Căn 

Bản, được mệnh danh là: “Khóa Bạc”, vì khóa này mở vào 

đúng thời điểm kỷ niệm 25 năm, cha Sáng Lập hy sinh khai 

mở ra Chương Trình TTHN/GĐ trên khắp thế giới. Ngài vẫn 

ví von: “Đền Thánh Mẹ La Vang là nhà, là chỗ dừng chân 

khi đã đi mỏi gối năm châu bốn biển thì về nghỉ ngơi tại đây 

trong mùa đông lạnh giá. Ngài dành khóa “Bạc” cho anh chị 

em tại Đền Thánh Mẹ La Vang. Ngài rất thương mến anh 

chị em trong CTTTHN/GĐ tại Las Vegas. Chính vì vậy, 

mọi người, từ A/c Đại Diện Cộng Đòan, JB. Trần Xuân Ziao 

& Lan, A/c Chủ Nguyền Trần Hòai & Bích Thắm, A/c Phó 

Nguyền Nguyễn Văn Thanh & Mai và mọi người đã hết sức 

vừa mời gọi vừa liên lỷ cầu nguyện. Đặc biệt có sự trợ lực 

kêu mời của cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang, cùng 

sự hiệp ý cầu nguyện của cha Sáng Lập CTTTHN/GĐ và 

Đạo Binh Hồn Nhỏ Liên Đảo Têrêsa Las Vegas trong các 

ngày của Thánh Lễ Thứ Ba, Thứ Năm hằng tuần. 

 
Trong ba ngày học, cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang 

cũng đã khích lệ ngồi tham dự và cùng chia xẻ trong các  

 

 

 

 

 

 

 

 
buổi Chầu Mình Thánh Chúa hay Thánh Lễ Đồng Tế cùng 

cha Sáng Lập Chương Trình TTHN/GĐ để cầu nguyện đặc 

biệt cho khóa học. Các anh chị Chủ Nguyền, Phó Nguyền, 

Trợ Nguyền đã hy sinh thời gian sắp đặt bàn ghế, lo in ấn tài 

liệu học và viết Hoa Thiêng cho Chương Trình cũng như 

nấu ăn, phục vụ chu đáo mọi mặt với sự trợ giúp của quán 

La Vang. 

 
Thánh Gia thấy sự nhiệt tâm của cha con tại Đền Thánh 

cùng sự liên lỷ cầu nguyện đêm ngày trong khiêm tốn, phó 

thác, và thật như một phép lạ, lúc đầu tưởng chừng như 

không có khóa, mà hóa ra khóa 515 đã thành công, đạt mục 

đích tuyệt vời, ngòai sức tưởng tượng của mọi người, vì hai 

năm vừa qua không có khóa, không chiêu mộ được khóa 

sinh. Mọi người nghĩ năm nay cũng không thể nào mở khóa 

được! Chị Chủ Nguyền Bích Thắm đã tâm sự với cha Sáng 

Lập: “Chắc lại tĩnh tâm như mọi năm thôi cha ạ!” Cha Sáng 

Lập lại vui vẻ nói: “Không sao, có hoa mừng hoa, có nụ 

mừng nụ!” 

 
Cái thành công của khóa 515 Bạc, là tất cả các anh chị em 

trong khóa đều nhận được nhiều ơn. Trong buổi họp cuối 

cùng để chia tay với cha Sáng Lập , nhiều cặp đã chia xẻ: 

“Chúng con chưa bao giờ biết nói tiếng xin lỗi với con cái 

hay giữa vợ chồng chúng con, nhưng qua khóa học này, 

chúng con đã làm được. Cảm ơn cha, qua khóa 515, chúng 

con thấy gia đình chúng con hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn và 

hăng say trong việc tông đồ phục vụ Chúa hơn. Mọi người 

quyết tâm sang năm 2013, có khóa  vào ba ngày 11, 12, 13 

tháng 1, sẽ cố gắng mời gọi mọi gia đình chưa tham dự 

khóa, để họ cùng được chia xẻ những ơn trong cuộc sống 

“Hôn Nhân Gia Đình” như các anh chị đã được. 

 
Khóa kết thúc sau Thánh Lễ tạ ơn chiều ngày 8 tháng 1 năm 

2012 lúc 6:00 PM. Do cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh 

Quang và cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh đồng tế. 

Mỗi người tham dự khóa đều nhận được chứng tích tình yêu 

là: “Bằng Thệ Hôn Một Đời” do cha Chánh Xứ Giuse Đồng 

Minh Quang cấp. Nhưng tuyệt vời nhất là mọi người đã thấy 

những bông hồng tươi nở rộ tại mỗi gia đình Giáo Xứ Mẹ 

La Vang. 

 
Năm Một Năm, Khóa La Vang, 

Chương Trình Căn Bản rộn vang tiếng cười. 
Tình yêu kết nối mỹ miều, 

Yêu thương thắm thiết với nhiều nụ hôn. 
Từ khi theo khóa học xong, 

Nhà nhà êm ấm, người người vui lây. 

 
Phan Văn Sỹ 
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