
Cha thường noi cha luôn cảm thấy như về lại với gia đình.  
Cứ mỗi năm trong lịch trình của cha, Giáo Xứ Mẹ La Vang 
Las Vegas là khoá đầu tiên của năm. Năm nay Cộng Đoàn 
không đủ số Khoá Viên để mở Khoá ..., mấy anh em cũng 
phân vân và buồn bã... Hay Giáo Xứ mình tốt đẹp quá, hay 
các gia đình yêu thương hạnh phúc, hay vì lo lắng công ăn 
việc làm, hay vì Ban Tổ Chức CT/TTHNGĐ/LV không tích 
cực hay vì gì nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi xoay tròn trong nhóm 
mình. “Không sao đâu! Cha bảo chúng mình Tĩnh Tâm 
Song Nguyền”, nghe anh chi Chu Nguyen Ziao Lan noi 
vay. Vậy mà vẫn không yên lòng, thế mới biết con người 
kém lòng tin.  
 
Đúng 6 giờ chiều thứ sáu các anh chị Song Nguyền và anh 
chị Khoá Viên mới đã có mặt nơi phòng ăn để cùng nhau 
thưởng thức món Bún Bò Huế nóng nóng cay cay ấm lòng 
buổi chiều tối lạnh, những câu chào thăm làm bầu khí Đền 
Thánh rộn ràng ấm cúng. Mình vô cùng ngạc nhiên mà 
trong lòng không khỏi thầm thì tạ ơn Thánh Gia khi thấy có 
sự hiện diện của anh chị Tony & Phượng cặp “Khoá viên 
của năm 2017”, vì năm ngoái anh đã giận chị mà không 
hoàn tất Khoá học 3 ngày, như vậy sự có mặt của 2 anh chị 
hôm nay thật sự là một “hồng ân” cho Cả CT... chia sẽ với 
Phượng, mình còn được nhận lại những lời cám ơn và an ủi 
cho chính bản thân mình nữa, việc Chúa làm ôi thật huyền 
nhiệm. 
 
7pm cùng với cha Chánh Xứ Tomas Hà Quốc Dũng, cha 
Pherô Chu Quang Minh và sự hiện diện của cha Toản 
DCCT và 21 Song Nguyền, anh chị Ziao Lan chủ nguyền 
đại diện CT đôi lời giới thiệu và chào thăm cám ơn quý cha 
và các anh chị SN. Kế tiếp cha Dũng cám ơn sự hy sinh của 
Cha Minh và toàn thể các SN đến tĩnh tâm ngõ hầu mang 
cơ hội kết nối yêu thương và hàn gắn tình thân giữa gia 
đình, và cha chính thức tuyên bố khai mạc buổi tĩnh tâm. 
 
Buổi đầu Tĩnh tâm cha ôn lại xem các Song Nguyền còn 
nhớ cách mở sách Kinh Thánh và tôn vinh Lời Chúa như 
thế nào? Đề tài cho tối thứ sáu: “Lương Tâm”, ai mà chẳng 
có lương tâm, nhưng làm sao để biết lương tâm đúng  và sai 
như thế nào....Càng nghe cha giảng càng thấy sự hiểu biết 
của cha vô cùng uyên thâm...Chỉ hơn 2 giờ thôi, mọi người 
ra về nghỉ ngơi, hẹn gặp lại trong 2 section ngày thứ bảy và 
Chúa nhật. 
 
Buổi tối thứ bảy với đề tài: “Media”, cái này bây giờ “hot” 
lắm, công trình kỹ nghệ đời sống văn minh “hi tech”, giúp 
cho con người đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng vô tình làm 
cho con người càng xa nhau hơn, thử tưởng tượng xem, 
khung cảnh trong 1 gia đình, trong bữa ăn gia đình cũng 
không ai nói với ai lời nào, mọi người chăm chú trên 
iPhone, ipad... Tệ hơn nữa “nó” còn đưa con người vào 
những thói hư xấu... thay vì sau ngày làm việc buổi tối gia 
đình tụ họp lại dưới bàn thờ, vợ chồng cùng dạy con cảm tạ 
Chúa Mẹ, và chia sẽ cho nhau những khó khăn trong ngày, 
không cần lâu dài lắm:  
- Làm Dấu Thánh Giá (xin Ba Ngôi Thiên Chúa phù hộ, 
xua đuổi ma quỷ) 
- Xin Chúa Thánh Thần giúp cầu nguyện nên 
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Mùa đông cây 
lá trơ rụi, đám 
chim chít cũng 
không thấy hót 
líu lo,  không 
gian như cô 
đọng hơn trong 
căn nhà vắng 
lặng...Có câu: 
“Người buồn 
cảnh có vui 
đâu bao giờ”,  
 
Vậy đó...  
cha trở về làm 
sống lại tinh 
thần hăng say 
của các con 
trong Chương 
Trình Thăng 
Tiến Hôn 
Nhân Gia 
Đình, và cũng 
lam hâm nong 
lại “ngôi vị 
tình yêu vợ 
chồng”.  
 
“Cha Già” một 
Tiến Sỹ Tâm 
Lý Gia Đình, 
đi khắp nơi 
trên thế giới 
với bầu nhiệt 
huyết yêu mến 
mục vụ gia 
đình. Năm nay 
Kỹ niệm 80 
năm tuổi đời, 
50 năm Linh 
Mục và 30 
năm cho 
CT/TTHNGĐ, 
trông cha già 
hơn cùng với 
bệnh tật cha 
cũng không đi 
nhiều nơi được 
nữa, hầu hết 
các nơi trên thế 
giới cha đã trao 
ra để các địa 
phương quản 
trị với CT.  
 
Cha thường 
nói nơi đây 
(Cộng Đoàn 
Mẹ La Vang 
Las Vegas),  

CT/TTHNGĐ/LV 
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- Xin Chúa Đức Mẹ tha thứ mọi lỗi lầm đã phạm 
trong ngày tư tưởng, lời nói, việc làm và ngay cả 
những việc không làm theo bổn phận. 
- Đọc một đoạn Kinh Mừng tù chọn. Im lặng để 
nghe Chúa muốn dạy điều gì qua đoạn Tin Mừng 
vừa rồi, và hỏi mình 
xem Chúa muốn nói gì với tôi?  
- Cám ơn Chúa và Thánh Gia đã ban cho ngày 
qua, xin ơn ngũ bình an. 
 
Sau mỗi giờ có 15’ break time, các anh chị cũng 
được thưởng thức nồi chè ngon ngọt do chị 
Khánh chia sẽ với CT. 
 
Ngày Chúa nhật, sau phần thuyết giảng cha cho 
30’ để mọi người đặc câu hỏi, thật là vui nhộn và 
học hỏi rất nhiều qua tâm tình của các anh chị.  
 

• Anh 
chị Đạt Thuỷ 
có câu hỏi liên 
quan đến vấn 
đề tính dục 
như cấy tinh 
trùng... như 
vậy có được 
không có lỗi 

phạm gì không? Tóm tắt những gì không 
theo tự nhiên là không được phép.  
 

• Anh chị Tâm 
Nhan rất là dễ 
thương trong câu 
hỏi: thưa cha con 
nghe cha giảng: 
người đàn ông có 
vợ phải từ bỏ cha 
mẹ để lo cho 
vợ…Cha Minh 
nhìn yêu thương 
và nói mọi người 
mở Kinh Thánh 

đọc: “ Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội 
lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu 
được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, 
sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, 
người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha 
mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, 
sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy 

gánh lấy tuổi 
già cha 
ngươi, chớ 
làm phiền 
lòng người 
khi người 
còn sống. 
Nếu tinh 
thần người 
sa sút, thì 

hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ 

đành khinh dể người. Vì của dâng 
cho cha, sẽ không rơi vào quên 
lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội 
lỗi, và xây dựng đức công chính của 
ngươi (Hc 3, 3-7. 14-17a)" 
 
CT/THHNGĐ bao giờ cũng vui 
nhộn hạnh phúc vào cuối ngày 
Chúa nhật, tuy chỉ là buổi Tĩnh tâm 
nhưng chúng mình vẫn có những 
giây phút thoải mái nói là “tiệc cưới 
Cana”, thay phiên nhau chụp hình 
lưu niệm, cắt bánh và uống 
champagne.  
 
Trước ảnh Thánh Gia tất Cả cùng 
đọc chậm rải sốt sắng từng lời kinh 
trong; 
 
 Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ:  
 
Lạy Thánh Gia êm ái ngọt ngào, xin 
cho chúng con đoan nguyền song 
đôi phục vụ, nhờ biết thực hành 
trong đời sống: 
Khiêm nhường nhẫn nhục, mà 
không hiếu thắng kiêu căng; 
Thật lòng khích lệ điều hay,  
mà không ganh tị phao truyền điều 
dở. 
Bác ái ngay thẳng, mà không bè 
phái riêng tư. 
Hòa giải lắng nghe, khi căng thẳng 
bất đồng. 
Hy sinh chịu đựng, là đường dẫn tới 
bình an. 
Kiên tâm phục vụ, trước những lời 
bình phẩm khen chê. 
Xin cho chúng con biết noi theo: 
Thánh Cả Giuse công chính,  
trong gương ít nói, khiêm nhường; 
Mẹ Maria dịu dàng, dạy con ra đi 
thăm viếng ủi an; 
Chúa Giêsu khiêm nhường, làm 
theo Thánh Ý Chúa Cha,  
để con không ích kỷ theo ý riêng 
mình.  
Giêsu – Maria – Giuse, con mến 
yêu, 
xin nhậm lời chúng con đoan 
nguyền. Amen. 
 
Tuy thời gian ngắn ngui nhưng qua 
cảm nghiệm tình yêu và hồng ân 
của gia đình Thánh Gia đổ tràn đầy 
trên các gia đình, các anh chị bùi 
ngùi chia tay trong tình thương 
mến. 

SN LAS VEGAS 
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