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Quý AC Song Nguyền  
chụp hình lưu niệm với CNTƯ 
AC Song Nguyền Quyết Điệp 

Các Chủ Nguyền và Song Nguyền 
Miền Tây Nam Hoa Kỳ. 
Một niềm vui thắp sáng lên trong 
tâm hồn từng song nguyền có mặt 
trong buổi họp như được mời gọi 
“Yêu thương gần gủi trong việc 
làm”.  Lòng Tin tiếp nối trong 
Thư gởi người Do Thái (Dt. 11: 1-
2, 8-12) với lời chia sẻ của anh chị 
em song nguyền trong buổi họp 
nói lên bầu không khí “Tin cậy cởi 
mở.” Cám tạ Gia đình Thánh gia 
ban ơn soi sáng và dẫn đường 
binh an trong suốt buổi họp ngày 
hôm nay. Hãy nắm chặt vòng tay 
Song nguyền qua vần thơ: 
 
Vòng tay nối chặt song nguyền 
Tình yêu hướng đến nhiều điều 
tiến thăng            
Đó là hạnh phúc trưởng thành                           
Cuộc đời bất chấp gian nan, khó 
nghèo             
Tinh thần thể lý noi theo                              
Khiêm nhường biết lỗi, đừng gieo 
lòng vòng  
Xin và nhận lỗi là xong                                    
Tâm hồn thoải mái, cầu mong an 
bình. 
 
Với sự hiện diện của Chủ Nguyền 
Trung Ương Hải Ngoại Phạm Văn 
Quyết và Anna Diệp.  
Các Chủ Nguyền của Miền Tây 
Nam Hoa Kỳ: 
Chủ Nguyền Miền SN Tuấn 
Hương Nguyễn, kiêm Chủ nguyền 
Giáo Phận Orange. 
Chủ Nguyền Giáo phận San 
Bernardino Tần Hảo Nguyễn Trần 
Chủ Nguyễn Giáo phận Las Vegas 
Ziao Lan Mai Trần 
Chủ Nguyễn Giáo phận Los 
Angeles Thịnh Nga Bùi 
Và quý Song nguyền thuộc các 
Giáo phận liên hệ. 
 
Buổi họp các Chủ Nguyền và 
Song Nguyền Miền. 
Khởi đầu buổi họp, quan cảnh có 
cái gì đó ngộ ngộ nên trong chủ đề 
phải nói lên những nụ hồng rạng 
rỡ trong buổi họp mặt của chương 
trình ngày hôm nay, vì đối với 
Chủ nguyền Giáo phận San 
Bernardino đã sinh hoạt chung với 
Miền Tây Nam Hoa Kỳ lâu năm 
nên quen thuộc, nhưng lần đầu 
tiên các song nguyền non trẻ tại 
đây đã ngơ ngác nhìn những 

khuôn mặt xa lạ, và với  các danh xưng 
chức phận chưa bao giờ nghe đến hoặc đầu 
óc chưa được cập nhật. Rồi nhở ơn Gia 
đình Thánh gia soi sáng trong bầu không 
khí cởi mở, trước lạ sau quen, các SN cảm 
thấy thoái mái, gắn bó bên nhau, tự nhiên 
chia từng nhóm nhỏ hàn huyên tâm sự, kể 
cho nhau những chuyển bổ ích trong đời 
sống gia đình. 
 
Các Chủ Nguyền Miền Tây Nam 
Hoa Kỳ 
 
Buổi họp mặt bắt đầu vẫn theo nghi thức 
thông thường của Chương trình và đọc lời 
nguyện bác ái, đọc Thánh kinh và chia sẻ 
thật hào hứng. Đặc biệt lời phát biểu hiền 
lành, dễ thương và đầy khiêm tốn của Chủ 
nguyền Trung ương Hải ngoại, anh chị 
Giuse Phạm Văn Quyết và Anna Diệp qua 
hai chủ đề rất hấp dẫn, làm toàn thể song 
nguyền hiện diện phấn khởi, đón nhận 
trong niềm hy vọng, một nước Việt Nam 
bé nhỏ đã làm nên một sự việc trọng đại có 
tầm vóc hoàn vũ : 
 

1. Chương Trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình do Cha Phêrô Chu Quang 
Minh, S.J. sáng lập và xây dựng từ năm 
1986 sẽ trở thành một sự kiện lớn lao có 
tầm vóc hoàn vũ, nghĩa là Chương trình 
nầy có điều kiện để tòa Thánh Vatican 
nhận là Hiệp hội và Đời sống Gia đình 
trong Giáo hội Hoàn vũ. 
2. Quê Nhà và Hải Ngoại, Chương 
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình 
đồng hành mở khóa trong gần 30 năm qua 
từ phạm vi hạn hẹp, nay sáng tỏa khắp bốn 
phương trời, đến Châu Á, Châu Âu, Châu 
Mỹ, Châu Úc và tương lai sẽ thắp sáng 
khắp hoàn cầu. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ ơn 
phù trợ của Gia đình Thánh gia, Chương 
Trình Thăng Tiến Hôn nhân Gia đình đã 
đem đến với nam nữ lứa đôi, những cặp vợ 
chồng đã có đời sống như hoa nở vì khiêm 
nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi và 
tha lỗi, tạo nên một bầu không khi cởi mở 
trong cuộc sống, đời sống thoái mái hồn 
nhiên, gắn bó bên nhau trong hạnh phúc 
gia đình, thật tuyệt vời.  Một tin mới nữa, 
sẽ có mở khóa bên Châu Phi, nghĩa là 
Chương Trình Thăng tiến Hôn nhân Gia 
đình, mưa rào tuôn đỗ khắp nơi, đến năm 
Châu bốn bể. 
Sau lời chia sẻ tâm huyết nêu trên của Chủ 
Nguyền Trung Ương Hải Ngoại Quyết 
Diệp, Chủ nguyền Tần Hảo Nguyễn Trần 
thuộc Giáo phận San Bernardino chia sẻ về 
việc mở khóa tháng 11 năm nay có phần 
khó khăn về Giảng viên và cách tìm kiếm 
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khóa viên tham dự, thì được Chủ Nguyền Quyết Diệp trình 
bày dựa theo kinh nghiệm của lần họp Đại hội vừa qua tai 
Atlanta, nên không còn bận tâm bàn luận vấn đề mà chỉ lo 
chương trình mở khóa thôi. Tiếp đến Chủ Nguyền Miền 
Tuấn Hương Nguyễn hứa lo về Nội Dung và Giảng Viên. 
Bầu không khí buổi họp trở nên phấn khởi và an tâm trong 
việc mở khóa của Giáo phận San Bernardino. 
 
Moi công việc khó khăn trong buổi họp đã được khai quang, 
nhất là ai ai cũng tỏ lòng thích thú và hăng say theo dõi, tạ 
ơn Gia đình Thánh gia đã gia ân và thương xót đến, dành 
cho Giáo phận nhỏ bé nầy đầy lòng mến yêu và hy vọng. 
Kết thúc buổi họp với Kinh  Đoan Nguyền Phục Vụ, và bữa 
cơm tối thinh soan... 
Buổi chia tay tràn đầy cảm xúc, anh chị em song nguyền 
tham dự biểu lộ qua ánh mặt, nụ cười lưu luyến, chân thành 
trong tình yêu Thiên Chúa. Đặc biệt thật cảm động khi anh 
chị em song nguyền Giáo phần San Bernardino khi đọc qua 
email của Chủ nguyền và các song nguyền thuộc Giáo phận 
Las Vegas về đến nhà và gởi lời tốt đẹp và chúc thăng tiến 
trong cuộc sống hạnh phúc gia đình : 
 
“Anh Chị SN. Tần Hảo cùng Quý Anh Chị Song Nguyền 

GP San Bernardino 
rất quý mến, 
Chúng em đã về đến 
nhà bình yên tối hôm 
qua. Sáng nay em vội 
viết it dòng tin anh 
chị hay và để cảm tạ 
hồng ân Thánh Gia 
ban cho chúng em 
đươc có cơ hội gặp gỡ 

Quý Anh Chị và cám ơn anh chị Tần Hảo và Quý Song 
Nguyền GP San Bernardino đã tạo điều kiện cũng như sự 
chào đón nhiệt tình của Quý Anh Chị. 
Sau khi tham dự và với sự hướng dẫn của Anh Chị SN. 
Quyết Điệp, Chủ Nguyền Trung Ương và sự chia sẻ của 
Quý Anh Chị Chủ Nguyền Miền tây Nam CA cùng với Quý 
SN. GP San Bernardino, trên con đương trở về nhà chúng 
em rất phấn khởi và tư tin nhiều hơn trong sự sinh hoạt Liên 
Gia và khi Tổ Chức Khóa. Vì từ nay sẽ không phải lo lắng 
nhiều cho sự tổ chức và nhất là học hỏi về cách thức gọi mời 
Khóa Viên sao cho có hiểu quả. Chúng em tin rằng với sự 
hộ trợ của Thánh Gia CT/TTHNGĐ tại mỗi đia phương sẽ 
phát triển trong "Yêu Thương Gần Gủi" nối "Vòng Tay 
Song Nguyền" trong sự sinh hoat Liên Gia. 
Em sẽ chuyển những hình ảnh trong buổi gặp gỡ sau nhe... 
vì bây giờ phải chuẩn bị đi tham dự Thánh lễ sáng nay! 
Kính chào Quý Anh Chị và cầu chúc mọi sự tốt đẹp và bình 
an trong tình yêu Thánh Gia. 
Sn. Ziao Lan. Sn. Thanh Mai & Sn. Tuấn Tú.” 
 

Cuối cùng, xin dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin 
cho anh chị em Song nguyền trong Chương Trình Thăng 
tiến Hôn nhân Gia đình biết yêu mến Chúa tha thiết, luôn 
sống trong tâm tình phó thác, và sẵn sàng dấn thân phục vụ 
tha nhân để được hưởng hạnh phúc Nước Trời làm gia 
nghiệp. Amen. 
                                                                 Trần Hồng Định 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ƠN ÍCH DO VIỆC DÂNG LỄ ! 
 
Bổn phận của người Công Giáo là phải đi lễ ngày 
Chúa Nhật. Đây là chuyện phải làm không thể lãng 
quên. Làm cách nào một đứa bé nghèo khổ trở thành 
Giám Mục rồi Hồng y và nên thánh?  
 
Peter Damian mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sanh. Một 
trong mấy người anh lãnh đem về nhà nuôi; nhưng 
người anh này lại đối xử với Peter vô cùng tàn nhẫn, 
bắt Peter phải làm việc cực khổ, ăn uống thì thiếu thốn, 
quần áo thì không đủ mặc. Một ngày kia, Peter lượm 
được một đồng tiền. Nó tiêu biểu cho vận may của 
Peter.  Một người bạn nói với Peter:  
 _ "Anh có thể dùng nó, vì không biết ai là chủ nó mà 
trả lại.”  
 
Nỗi khó khăn của Peter là anh cần rất nhiều thứ vì anh 
không có gì cả; mặc dầu vậy, ý của Peter lại muốn 
dùng đồng bạc đó để làm một việc có ý nghĩa hơn: 
Peter muốn xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn trong 
lửa luyện tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu dấu của anh. 
Đó là một sự hy sinh cao quí nhất, Peter đã lấy đồng 
tiền đó để xin lễ mà quên đi bản thân mình.  
 
Kể từ đó, vận mạng của Peter thay đổi một cách thấy 
rõ, do sự trả ơn rất lớn lao của các linh hồn cho sự hy 
sinh của Peter. Người anh lớn nhất của Peter tới thăm 
căn nhà Peter đang ở, ông rất kinh hãi khi thấy người 
em bé nhỏ của mình phải sống trong cảnh tàn tệ. Ông 
liền đem Peter về nhà nuôi nấng cho ăn học và lo lắng 
yêu thương như con mình.  
 
Ơn này đổ tràn trên ơn khác. Với tài năng sẵn có, Peter 
trở thành tiếng tăm, anh dấn thân trên con đường tận 
hiến và trở thành linh mục. Không bao lâu Peter được 
tấn phong lên hàng Giám mục rồi Hồng Y.  
 
Các phép lạ chứng minh sự thánh thiện của ngài. Bởi 
vậy sau khi chết, ngài được phong thánh lên hàng tiến 
sĩ Hội Thánh.  
 
Biết bao ơn đổ xuống cho ngài kể từ sau một thánh lễ 
cầu cho các linh hồn. 
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