
 

 

 

 
 
 
 

 

Cảm Nghiệm  
Sau khi  

tham dự  
Khóa  

Căn Bản 
Chương 

Trình Thăng 
Tiến  
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Chương Trình Thăng Tiến 
Hôn Nhân Gia Đình Las 
Vegas, trong niềm vui hân 
hoan chào đón Cha Sáng 
Lập Phêrô Chu Quang Minh 
trở lại Giáo Xứ cũng để 
khởi đầu cho năm 2017 
đánh dấu Chương Trình 
tròn 30 năm với những yêu 
thương khắc khoải dành cho 
các gia đình. Và lần đầu tiên 
Khóa 684A được sự hiện 
diện của Quý anh chị Chủ 
Nguyền Trường Nội Dung 
Hải Ngoại Quyết Điệp từ 
Atlanta và quý anh chị từ 
các nơi miền Tây Nam Cali: 
Orange County, San 
Bernadio, San Diego đến 
giúp Khóa, kèm theo đội 
văn nghệ giúp vui làm cho 
bầu khí Đền Thánh ngày 
cuối tuần thật đầm ấm và 
sôi nổi. Cha Tomas Hà 
Quốc Dũng Tân Chánh Xứ 
của Đền Thánh cũng ưu ái 
trong lời chúc mừng khai 
mạc và trong buổi cầu 
nguyện của Khóa. Anh chị 
Chủ Nguyền Ziao Lan luôn 
luôn xứng đáng là một cặp 
tông đồ đắc lực của CT, với 
những khẩu hiệu banner 
làm nổi bật những khẩu 
hiệu của CT trong phòng 
Song Nguyền và phòng ăn 
cũng đóng góp rất nhiều cho 
tâm tình Khóa viên.  
 

Năm nay Khóa học thiếu bóng dáng của cặp anh chị song 
nguyền Chiến Phượng, chị đã được Chúa gọi về để lại trong 
lòng biết bao nhớ thương cho CT/TTHNGĐ/LV và cho 
Cộng đoàn vì bản tính dễ thương đơn sơ thật thà và nhiệt 
tình của anh chị. Song nguyền Sánh Dung vẫn trung thành 
với biệt tài nấu ăn trong nhà bếp, để tiết kiệm nhân lực anh 
chị SN Đức Lâm với món prime rib làm cho các Khóa viên 
cũng như các anh chị Trợ Nguyền phục sát đất. SN Thủy 
Dũng rất hăng hái trong việc phục vụ cũng là cặp MC họat 
bát trong Khóa. Có những song nguyền âm thầm rửa những 
chậu chén bát đầy tràn nhưng vẫn vui vẻ trong niềm tạ ơn 
Thánh Gia biết ơn cha sáng lập.  
 
Để có được Khóa và quy tụ mọi người về bên nhau nhất là 
những giây phút linh thiêng bên Thánh Thể, những vòng tay 
ôm chặt lấy nhau để làm sống lại thuở ban đầu của vợ 
chồng, tất cả đều cậy trông vào ơn Chúa Thánh Thần và 
Thánh Gia, Cha Sáng Lập và các cặp diễn thuyết các anh chị 
đã hy sinh thật lớn lao, với tuổi tác cao, sức khỏe, tiền bạc 
và thời tiết cũng không làm nản chí để đóng góp chia sẻ ơn 
thánh đến cho các gia đình.   

Xin ghi vắn tắt lại những cảm nghiệm của quý anh chị Khóa 
Viên nhận được ơn ích sau 48 tiếng tham dự. 
 
_ Anh Chị Thành & Tuyến: Chị Tuyến nói: Khi được mời đi 
tham dự Khóa em không muốn đi dự Khóa vì bản tánh rất ít 
nói. Nhưng được các anh chị khuyến khích nên tham dự. Và 
rồi trong những giờ Chầu Thánh Thể em không còn cảm 
thấy ngại ngùng khi phải chia sẻ và cầu nguyện bộc lộ tâm 
tình thương yêu với nhà em... Anh Thành cũng chia sẻ trong 
xúc động: Sau 34 năm kết hôn dù rất yêu thương vợ con, 
nhưng có những lúc anh chỉ biểu lộ bằng cử chỉ trìu mến, 
nhưng chưa bao giờ anh diển đạt bằng lời nói... Bản tính rất 
nóng nãy, làm cho con cái sợ hãi... Nhưng sau khi tham dự 
Khóa, anh cảm thấy tâm hồn bình an, vui vẻ, lắng đọng, và 
đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn.  
 
_ Anh Chị Tài & Huyền: Chị Huyền nói chị là chị cả trong 
gia đình vì phải chăm sóc các em nên bản tính rất khó khăn 
và độc tài, chị lập gia đình và theo Đạo Công giáo với anh 
nhưng vẫn giữ tính tình như thế. Chị nghe nói về Khóa 
nhưng không nghĩ rằng Khóa có thể thay đổi được mình. 
Sau khi dự Khóa chị chia sẻ thêm năm nay vì bận rộn cháu 
còn nhỏ dại, không tham dự trọn vẹn (hứa sang năm sẽ trở 
lại) và hứa với anh sẽ biết lắng nghe chồng con hơn.  
 
_ Anh Chị Toản & Thảo: Trước khi đi Khóa vợ chồng anh 
có hai đứa con gái cũng rất ngoan, anh thấy gia đình mình 
cũng bình thường và hạnh phúc. Anh đóng góp tài năng 
trong việc giúp dạy Giáo lý cũng như Việt Ngữ cho Cộng 
đoàn... Nhưng sau khi dự Khóa anh chị thấy rằng mình cần 
phải lắng nghe nhau để “tăng thêm” hạnh phúc cho gia đình. 
 
_ Anh Chị Tony & Phượng: Chúng con lấy nhau được 21 
năm. Vợ con theo Đạo Công Giáo sau ngày cưới. Bản tính 
con cộc cằn nóng nảy. Đôi khi 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, 
và con uống rượu tìm quên... Trong Khóa những giờ break 
time, con nói chuyện với anh Ziao và suy nghĩ lại những gì 
đã học trong hai ngày và nhớ lời cha giảng “Thất vọng là 
của quỷ... Hy Vọng là của Chúa”. Con thấy tuy chỉ có hai 
ngày nhưng con thấy mình học hỏi rất nhiều, nhưng bản tính 
yếu đuối xin Cha và quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho 
chúng con.  
 
Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu.  
Xin thương cứu các linh hồn. 
Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu.  
Xin thương cứu các gia đình. 
Giêsu – Maria – Giuse, con mến yêu.  
Xin thương cứu gia đình con. Amen  

SN Thanh Mai  
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