
 

 

 

 

I. Ai nên dự Khoá Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:  Nếu ở các trường hợp sau đây, thì Chương Trình có thể 

thêm ích lợi cho quý vị: 

❶ Hai người đạo đức, thương yêu nhau, nhưng “khắc khẩu”, tính tình khác nhau. 

❷ Con cháu ngoan ngoãn, nhưng dễ nói chuyện với người ngoài mà khó nói với người nhà. 

❸ Mình sốt sắng, vào hội đoàn, nhưng dễ làm với người khác mà khó làm với bạn đời. 

❹ Mình đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhưng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, thăng tiến hơn. 

❺ Nếu mình có khó khăn, vợ chồng bất bình, lại khó khăn với con cháu bạn hữu, v.v… thì càng nên dự Khóa. 

 

II. Mục Đích của Chương Trình là: Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm, trên Nền Tảng Khiêm Nhường Biết 

Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Sửa Lỗi, Tha Lỗi. Nếu dự trọn Khóa thì tăng thêm về: 1 Đạo Đức Bản Thân; 2 Thông 

Cảm Vợ Chồng; 3 Gương Lành Cho Con; Hồn Tông Đồ Song Đôi. 

 

III. Phương Pháp của CT là Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ Thể để Thay Đổi Đời Sống: bằng cách Khiêm Nhường Nói 

Ra Một Yếu Đuối MÌNH ĐANG Chiến Đấu, do đó Học Tập, Học Hành hơn là học hỏi lý thuyết. Gia đình tốt đẹp 

nhờ thực hành nên Khóa dùng diễn giải, không dùng bất ngờ, giật gân. Không thâu băng hoặc quay video vì 

Khóa là sự sống, nên phải làm ngay lúc tham dự. 

 

IV. Ai có thể dự Khóa? Những cặp đã cưới hoặc sắp cưới vì cần đi Có Đôi. Nhưng có ngoại lệ, đó là 10 đôi thì có 

thể có vài người dự một mình, hoặc khác đạo. Có căp cụ ông cụ bà 90 tuổi đi dự Khoá để làm gương cho con 

cháu.  

 

V. Tổ chức thế nào? ①Cần hai ngày, 48 giờ trọn, từ 6 giờ chiều thứ Sáu, đến 6 giờ chiều Chúa Nhật. (Cũng có thể 

tổ chức ngày khác, miễn sao đủ 6 Buổi). ② Nhiều nơi thuê Trung Tâm, ở hẳn lại. ③ Có nơi tổ chức tại Hội 

Trường, đêm về nhà ngũ, sang trở lại ngay để ăn uống sinh hoạt như ngủ tại địa điểm. ④Đừng lo chi về chi phí. 

Khi khoá viên cảm nghiệm được ích lợi thì sẽ tình nguyện nâng đỡ nhau. 

 

VI. Kết quả ra sao? Tới cuối năm 2011, dự kiến có 502 Khoá Căn Bản, và nhiều loại Khoá Cao Cấp, với khoảng hơn 

40,000 người hay 19,000 cặp và các người độc than tham dự. Trong số này, có vị trước đây là chiến sĩ Phúc Âm, 

nay hăng say làm việc tông đồ hơn. Có cặp đã ly dị nay ở lại với nhau. Đã tổ chức nhiều Khoá ở nhiều Bang Hoa 

Kỳ, Canada, Úc Châu, ở Âu Châu, ở Bắc, Trung, Nam Việt Nam và ở Nhật. 

 

 Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúc lành cho các gia đình và ký vào Huy Hiệu của CT ngày 

28/10/1994, như thấy ở Huy Hiệu của CT.  

 Đức Cố Hồng Y F.X Nguyễn Văn Thuận, ĐHY Phạm Đình Tụng, ĐHY. J.B Phạm Minh Mẫn, Đức TGM 

Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Cố GM Nguyễn Quang Tuyến và nhiều vị Giám Mục đã khích lệ, tham dự Khóa, 

hoặc đã viết văn thư nhận CT là Đoàn Thể Công Giáo Tiến hành trong Giáo Phận của các Ngài. 

 Gần 30 vị Hồng Y, TGM, Giám Mục đã thăm viếng, cầu nguyện, hoặc chủ tế Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời.  

 Hơn 200 Quý Cha và nam nữ Tu sĩ đã dự Khoá. 

 

 Sau khi dự Khóa thì có đường lối Sinh Hoạt cho cá nhân, vợ chồng, gia đình, và đường lối làm việc Tông Đồ 

Song Đôi trong Hội Thánh và Chương Trình.  

 Tài Liệu là 30 Sách cha Minh đã xuất bản, gồm 21 cuốn về Tâm Lý và Giáo Dục; 01 cuốn về đời tư và diễn 

tiến hình thành Chương Trình, là cuốn Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm; 05 cuốn tiếng Việt và 03 cuống Tiếng Anh 

làm thủ bản cho Chương Trình. Cần Sách “in English” cho tuổi trẻ và người “ngoại quốc”. Bên Quê Nhà đã in và 

phổ biến nhiều sách này. 

 Đài Phát Thanh Vatican, VOA, BBC, đài Sắc Tộc của Liên Bang Úc Châu, và nhiều đài khác, cũng như 

internet đã phỏng vấn về Chương Trình, các sách, hoặc về Tâm Lý và Giáo Dục Gia Đình. 

 

VII. Liên Lạc thế nào? (1) Lên mạng tthngdtg.net (thăng tiến hôn nhân gia đình thế giới.net); (2) với bất cứ ai trong 

CT tại Cộng Đoàn Giáo Xứ; hoặc trực tiếp với: Cha Chu Quang Minh, S.J.,.(408)646-0921.Email: 

peterminhc@yahoo.com. 
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