
MỪNG SINH NHẬT 16 TUỔI  
LIÊN ĐẢO TÊRÊSA LAS VEGAS 

"Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas" 

                                                                                      
Khai Mạc: 
Chiều ngày 

15/01/2015, 
Liên Đảo 
Teresa Las 
Vegas dưới sự 
chủ tọa của cha 
Giuse Đồng 
Minh  Quang, 
Giám Đốc Đền 

Thánh kiêm Linh Hướng Liên Đảo. Tham dự chia sẻ tĩnh 
tâm có cha Phêrô Chu Quang Minh, Sáng Lập 
CTTTHN/GĐ. Ban Điều Hành Trung Ương có A/c Nguyễn 
Văn Nhuệ & Thu Nhi cùng anh Đại Diện Cộng Đoàn JB. 
Trần Xuân Huân, Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành, Đoàn 
Thể và Hội Viên Hội Hồn Nhỏ.  

 

Trước khi khai mạc buổi Tĩnh Tâm, cha Quang có đôi lời 
chào mừng cha Phêrô Chu Quang Minh, A/c Nhuệ & Thu 
Nhi đã hy sinh thì giờ quí báu từ Cali xa xôi đến với Cộng 
Đoàn, cha Quang giới thiệu cha Minh như một người gieo 
rắt Tin Mừng và đem chứng nhân yêu thương trong cuộc 
sống gia đình trong khiêm nhường, bác ái, cảm thông, tha 
thứ như linh đạo thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đến với 
anh chị em Hồn Nhỏ và CTTTHN/GĐ. Không những ở tại 
Đền Thánh này mà trên khắp thế giới cũng như A/c Nhuệ & 
Thu Nhi phụ trách ĐBHN/VNHN. Cũng như song song với 
chương trình Gia Đình Nazarét.  
 
Hồn Nhỏ Cố Đào Khánh mở đầu với kinh Chúa Thánh 
Thần, kinh Hồn Nhỏ và kinh Hôn Nhân Gia Đình, đến chị 
Thư Ký Liên Đảo HN. Nguyễn Thị Ánh chào mừng quan 
khách, giới thiệu Chương Trình và điều khiển CT, chị mời 
chị Liên Đảo Phó Liên Đảo HN. Lê Thị báo cáo sẽ được ghi 
lại của phần cuối bài viết này). 
 
Tĩnh Tâm: Cha Minh vào đề một cách trực khởi: Ngài nói 
hôm nay tôi cầu xin Chúa Thánh Thần, xin với Thánh Nữ 
Têrêsa xin cho khai mở đề tài để chia sẻ trong buổi Tĩnh 
Tâm hôm nay, cha chia sẻ những câu chuyện thường xẩy ra 
ngoài đời hằng ngày bằng mồ hôi, nước mắt, bằng máu, đề 
tài rất sinh động qua hai chữ thật gợi hình khiến mọi người 
khó thể quên: “NÁT-MÁT”, cha kể những câu chuyện “Tan 
Nát cõi long” và những câu chuyện thực tế: “Làm Mát 
Lòng” xẩy ra thường xuyên trong xã hội để mọi người cảm 
thông và hiểu cách sống đời tông đồ Hồn Nhỏ.  
 
Kết thúc những câu chuyện vui cũng có “MÁT “, buồn cũng 
nhiều “NÁT” kết luận cha kể câu chuyện thật khổ tâm phải 
hãm mình nhịn nhục của Thánh Nữ Teresa: “Chị Teresa 

soạn vở kịch rất công phu để trình diễn 
cho lễ Giáng Sinh ở nhà dòng, phần 
trình diễn chưa kết thúc, mẹ Bề Trên ra 
lệnh phải ngưng diễn. Teresa rất buồn, 
nép mình bên tấm phên sân khấu với hai 
hàng nước mắt tuôn trào, chị của nàng là  
Cecille thấy em vậy lại an ủi , nhưng 
Teresa vội lau nước         
mắt, cố nhoẻn nụ cười và nói, không sao 

đâu chị, em vẫn vui và dâng mọi việc cho Chúa Giêsu!”. 
Thánh Nữ vẫn vui vẻ và vâng lời làm theo lệnh của Sr. Bề 
Trên nhà dòng mà không hề than trách điều chi. Sau nửa giờ 
chia sẻ, với những câu chuyện thực tế đời thường, cha Minh 
liên kết qua câu  
chuyện của Thánh Nữ Teresa để đánh động mọi người hiểu 
rằng trong cuộc sống đôi khi có những cái không vừa ý 
mình, nhưng nếu biết khiêm tốn đón nhận, nhịn nhục để trở 
thành đóa hoa thơm dâng lên Chúa hầu cứu rỗi các linh hồn 
và làm gương lành cho những tâm hồn tăm tối, đó chính là 
đời sống hữu ích  cần thiết củaTông Đồ Hồn Nhỏ.  
 
Phần chia sẻ của A/c Nguyễn Văn Nhuệ & Thu Nhi, Ban 
Điều Hành Trung Ương ĐBHN/VNHN: Anh Nhuệ sau vài 
câu chúc mừng Liên Đảo 16 năm thành lập và nói niềm vui 
được đến đây tham dự Ngày Kỷ Niệm 16 năm Thành Lập 
Liên Đảo  và nhường lời cho chị Thu Nhi. Chị Nhi chia sẻ 
với mọi người về sự cầu nguyện và luôn chạy đến Với Chúa 
Thánh Thần, chị nói: “Đa số người ta thường hay chạy đến 
với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu, nhưng rất ít 
người chạy đến với Chúa Thánh Thần! chị hỏi ai thường hay 
chạy đến với Chúa Thánh Thần xin giơ tay? Chỉ có vài cánh 
tay giơ lên!” và chị khẳng định rất ít người chạy đến với 
Ngài. Sau đó chị chia sẻ những câu chuyện thực tế ngoài đời 
khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chị đã đến với Chúa 
Thánh Thần và được Ngài giúp đỡ, ban cho những ơn thật lạ 
lùng trên đường Tông Đồ phục vụ Chúa và anh em. Kết thúc 
nửa giờ chia sẻ, chị Nhi mời mọi người đứng lên cùng đọc 
kinh: “XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN” của Thánh 
Augustinô:  
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thở trong con, để các ý 
nghĩ của con được thánh thiện. 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi 
việc làm của con được thánh thiện. 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ 
yêu những gì thánh thiện. 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để 
con bảo vệ những gì thánh-thiện. 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh-giữ con, để con luôn 
luôn thánh-thiện.” 
 
Trước thánh lễ, anh Đại Diện JB. Trần Xuân Huân và anh 
Chủ Nguyền CTTTHN/GĐ JB. Trần Xuân Ziao lên chia sẻ: 
Hai anh nói đến những kỷ niệm đẹp của ngày thành lập Liên 
Đảo Teresa đầu tiên, ngày  27/02/1999, nay đã thắm thóat 
16 năm trôi qua với bao thay đổi, bao biến thiên. Nhiều 
gương mặt mới hội nhập, nhiều khuôn mặt thân thương cũ 
đã ra đi đồng thời chúc mừng Liên Đảo đã vượt qua 16 năm 
và hoan hô tinh thần tông đồ của Liên Đảo đã hợp tác chặt 
chẽ với HĐMV trong những việc chung và nhất là bận rộn  
lo tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang hàng năm. 
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Thánh Lễ: Sáu tân Hồn Nhỏ cùng một số Hồn Nhỏ đi 
xuống cuối thánh đường tay cầm hoa hồng rước chủ tế lên 
bàn thờ dâng thánh lễ. Cha Giám Đốc Đền Thánh Giuse 
Đồng Minh Quang và cha Sáng Lập CTTTHN/GĐ Phêrô 
Chu Quang Minh đồng tế trong thánh lễ này. Đặc biệt trong 
thánh lễ sau phần chia sẻ Phúc Âm của cha Minh, có hai tân 
tòng xin chịu phép Rửa Tội gia nhập vào Hội Thánh Chúa: 
(1) Ông Giuse Phạm Bá Hiền; (2) Chị Maria Vũ Thúy Hằng. 
Trong nghi thức Rửa Tội này, cha Quang cử hành thật long 
trọng khiến cả CĐ dân Chúa cùng hội nhập trong bầu không 
khí linh thánh của Bí Tích Rửa Tội cũng như Bí Tích Thêm 
Sức cho Tân Tòng. Sau nghi thức Rửa Tội, 6 Tân Hồn Nhỏ 
bước lên trước bàn thờ để xin tận hiến gia  nhập Đạo Binh 
Hồn Nhỏ Liên Đảo Teresa Las Vegas. 1/ Maria Tống Thị 
Nhị; 2/ Giuse Phạm Bá Hiền; 3/ Anna Nguyễn Thị Mùi; 4/ 
Maria Lộc Trushell; 5/ Maria Vũ Thúy Hằng; 6/ Maria Trần 
Thị Liên… Trong phần 
Huấn Dụ của vị chủ tế, cha 
Quang nói; “Mong rằng mỗi 
tân Hồn Nhỏ như bài chia sẻ 
của cha Minh vừa qua , anh 
chị em luôn sống nhỏ bé, 
khiêm tốn và dùng những 
công việc hèn mọn như 
thánh nữ Teresa Hài Đồng 
Giêsu đã làm hầu cứu rỗi các 
linh hồn và cầu nguyện cho 
những người chống đối Giáo 
Hội sớm quay lại…” Sau 
thánh lễ mọi người quây 
quần quanh bàn thờ Chúa 
chụp tấm hình kỷ niệm.  
 
Tiệc vui: Cắt Bánh Sinh Nhật 16 Tuổi: Các Hồn Nhỏ quây 
quần quanh bàn tiệc vui để cùng cha Linh Hướng, cha Minh, 
A/c Nhuệ & Thu Nhi cùng cắt bánh Sinh Nhật 16 Tuổi Liên 
Đảo Teresa LV. Nhìn trên khuôn mặt tươi vui của mọi 
người đều hân hoan vì đã đi trọn đoạn đường khá dài với 
nhiều chông gai, thử thách, nhiều người đã khuất bóng, 
nhiều khuôn mặt mới lại điểm tô như bức tranh không bao 
giờ thiếu đi nét chấm phá tuyệt vời của Liên Đảo qua tình 
thương che chở tuyệt vời của Chúa Giêsu là Chủ Soái, Đức 
Mẹ là Linh Hướng, chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là 
Quan Thầy đã dìu tiến Liên Đảo qua bao con đường gập 
ghềnh, gian truân, khó nhọc của bước chân Tông Đồ Hồn 
Nhỏ. Tiệc vui kết thúc lúc 10:00 PM cùng ngày. Mọi người 
ra về trong hân hoan qua một ngày gặp gỡ hàn huyên, tâm 
tình trao đổi vui buồn trong việc Tông Đồ Hồn Nhỏ. 
 
Báo Cáo: 16 Năm Hoạt Động Liên Đảo Teresa Las Vegas 
Của chị Liên Đảo Phó:  Kính thưa quí Cha Giám Đốc Giuse 
Đồng Minh Quang,  Phêrô Chu Quang Minh Sáng Lập 
CTTTHN/GĐ, kiêm Phó Tổng Linh Hướng ĐBHN/VNHN. 
Anh Chị Nguyễn Văn Nhuệ & Thu Nhi Ban Điều Hành 
Trung Ương ĐBHN/VNHN., quý Soeur Dòng Mến Thánh 
Giá Gò Vấp trực thuộc Tu Viện Đền Thánh Mẹ La Vang 
Las Vegas, soeur Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng, Tuyên Úy 
Liên Đảo Têrêsa Las Vegas, Chú Phan Văn Sỹ Liên Đảo 
Trưởng Liên Đảo, anh Đại Diện Cộng Đoàn JB. Trần Xuân 
Huân, anh chị Chủ Nguyền CTTTHN/GĐ JB Ziao & Lan, 

Chị Yến Regan Hội Trưởng Hội CBMCG, cùng quí Đảo 
Trưởng Đảo viên trong Liên  Đảo thân quý. Trong bầu 
không khí ấm cúng của Đền Thánh Mẹ La Vang hôm nay 
cũng như mọi năm vào những ngày áp Xuân, Đạo Binh Hồn 
Nhỏ Las Vegas chúng con lại vui mừng xum họp với quí 
cha, quí soeur và A/C Nhuệ Thu Nhi để mừng kỹ niệm 16 
năm Thành Lập Liên Đảo Teresa Las Vegas.  
 
Mới ngày nào đó, một nhóm nhỏ tụ họp tại nhà chị Linda để 
cùng tận hiến, hôm nay đã gói tròn “Sweet Sixteen”, con số 
dễ thương và mỗi ngày một lớn,  qua gương chị Thánh 
Teresa hun đúc chúng con,  để niềm tin yêu Thiên Chúa 
ngày càng bền chặt và lớn dần. Cũng như thường lệ,  để báo 
cáo tường trình những thành quả họat động của Hội trong 1 
năm qua, chúng con cảm thấy hổ thẹn vì chẳng có công 
trạng gì để nêu ra, ngoài những việc Bổn Phận chúng con 

cần phải chu toàn mà Thiên 
Chúa đã trao ban cho khả 
năng, qua việc Phục vụ gia 
đình và cộng đoàn nhỏ bé mà 
chúng con nhận được qua các 
Bí Tích và các việc làm Bác ái 
ngõ hầu đem lợi ích cho bản 
thân và chứng nhân tình yêu 
Chúa với tha nhân. 
 
Thật vậy, Chúng con nhận 
“lãnh nhiều hơn trao ban” 
trong công việc họat động 
tông đồ, ĐBHN/LV với tổng 
số 20 Đảo được hình thành 
với số thành viên là 143 

người, riêng Đảo 20 Ca Đoàn La Vang với sỉ số 10 người 
đông hơn các Đảo khác., Con số thành viên tận hiến đến nay 
là 169 người, chiếm tỷ lệ không ít so với các Hội Đoàn, số 
Hồn Nhỏ ra đi về Quê Trời là 21 Hồn Nhỏ, Số Hồn Nhỏ đổi 
đi các Tiểu Bang khác là 5 người, tuy nhiên hòan cảnh của 
xã hội nơi này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống thiêng 
liêng của chúng con. Vì thế chúng con cần nhiều lời cầu 
nguyện của quý cha, quý sơ và quí AC trên Trung Ương 
ĐBHN/VNHN.   
 
Bù lại có những ưu điểm mà trong cộng đoàn nhỏ, nên thân 
tình hơn, bận rộn hơn với những sinh họat hàng ngày, hàng 
tháng và công việc tổ chức Đại Hội mỗi năm, tuy sức khỏe 
mỗi ngày mỗi yếu, nhưng tinh thần không giảm vì luôn 
được Chúa nâng đỡ và ban cho những ơn cần kíp. Qua đó 
chúng con biết rằng để đời sống Tông Đồ được luôn phát 
triển đi đôi với Họat Động là Cầu Nguyện, và hơn thế nữa 
còn phải chấp nhận nhiều Hy Sinh bản thân, gia đình và 
ngay cả những thời giờ và thói quen thường có. Với gốc rễ 
của sự Bình An qua cầu nguyện, trong cầu nguyện chúng 
con hướng đến những sự đau khỗ của Rất Thánh trái tim 
Chúa và Mẹ Maria để đền bù cho những anh chị em xa lìa 
Chúa. Và cũng trong lúc hăng say họat động vì yếu đuối 
hoặc sao lãng chúng con không tránh khỏi những vấp ngã 
qua bản chất mỏng dòn  của con người. Một lần nữa chúng 
con xin qúy cha, quý sơ, quý ACE. Dẫn dìu và cầu nguyện 
đắp đổi cho những thiếu sót này./. 
HN Phan Văn Sỹ & HN Lê Thị Tuyết Mai 

| Hieäp Nhaát 169 | 02 - 2015 |  20| Hieäp Nhaát 169 | 02 - 2015 |  20




