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BAN ĐIỀU HÀNH
TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
Vấn Nguyền:
Đức Ông Fx. Phạm Văn Phương
Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn
Sáng Lập Chương Trình:
Lm Phêrô Chu Quang Minh, S.J.
Tổng Linh Nguyền:
Lm Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Tổng Giám Nguyền:
Lm Giuse Nguyễn Xuân Thiện
Chủ Nguyền:
SN Phạm Văn Quyết & Điệp
Phó Nguyền Ngoại Vụ:
SN Phạmduy Thông & Diệu Tú
Ban Phó Nguyền Nội Vụ:

Úc Châu/ Sydney:
SN Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến

Âu Châu/ Denmark:
SN Nguyễn Hải Trường & Thay

Canada/ Toronto:
SN Huỳnh Thanh Huy & Hạnh

Nhật Bản/ Tokyo:
SN Phạm Đức Kiên & Tâm

Miền Tây Nam Hoa Kỳ/ Orange, CA:
SN Lê Phương & Huệ

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ/ San Jose, CA:
SN Đoàn Ngọc Hoàn & Thu Hằng

Miền Trung Nam Hoa Kỳ/ Houston, TX:
SN Trần Đình Lộc & Lan

Miền Trung Bắc Hoa Kỳ, Detroit, MI:
SN Nguyễn Hữu Nam & Chi

Miền Đông Nam Hoa Kỳ/ Atlanta, GA:
SN Hoàng Duy & Vũ Nga

Miền Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn:
SN Phạm Công Tự & Yến

Miền Đông Bắc Hoa Kỳ/ New England:
SN Nguyễn Dương & Thu
Phụ tá Giám Nguyền Trường Nội Dung:
SN Nguyễn Dủ Khiêm & Thanh Trúc
Ký Nguyền:
SN Phạm Ái & Thảo
Quỹ Nguyền:
SN Bùi Vũ Tuấn & Hoàng Oanh
Ban Song Trợ Trong Nhà:
SN Nguyễn Thanh Tiến & Thúy Hồng
SN Bùi Đức Thịnh & Nga
Ban Truyền Thông và Tài Liệu:
SN Bùi Văn Bằng & Yến
SN Vũ Tiến Xuân & Bạch Yến
SN Lế Hoàng Dũng & Thanh Thủy
SN Chu Quang Chàng & Vân Điền
CÁC ỦY BAN CHUYÊN MÔN:
Xây Dựng và Kiện Toàn Trường Nội Dung:
SN Nguyễn Dủ Khiêm & Thanh Trúc
Tổ Chức Khóa Căn Bản Anh Ngữ:
SN Trần Đức Vượng & Văn Thị Như Thủy
Kiện Toàn Sinh Hoạt Liên Gia/ Song Nguyền:
SN Phạm Văn Quyết & Điệp
Tài Chánh:
SN Phạmduy Thông & Diệu Tú

BAN ĐIỀU HÀNH
TOÀN QUỐC VIỆT NAM
Vấn Nguyền:
Lm. Giuse Vũ Dần
Tổng Linh Nguyền:
Lm Phaolô Nguyễn Luận
Phó Tổng Linh Nguyền I
Lm. Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng
Phó Tổng Linh Nguyền II
Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
Tổng Giám Nguyền TND:
Lm. Augutinô Lưu Viết Cẩn
Chủ Nguyền:
SN. Trần Văn Bính & Lý
Các Chủ Nguyền Các Giáo Phận: Là Phó Chủ Nguyền Nội Vụ
Phó Chủ Nguyền I
SN. Dũng & Thanh
Phó Chủ Nguyền II
SN. Nguyễn Văn Từ & Liên
Phó Chủ Nguyền III
SN. Nguyễn Văn Hân & Nhung
Phụ Tá Giám Nguyền Trường Nội Dung
SN. Lê Xuân Hảo & Tuyết
Ký Nguyền
SN. Đặng Quang Cảnh & Ký
Quỹ Nguyền
SN. Lê Văn Thanh & Hạnh
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TLN
Lời ngỏ

“Chúng con trân trọng thông báo:
Khóa Căn Bản 798 ngày 10-11-12 tháng 7 năm 2020, tại Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt
An Bình, Giáo phận Xuân Lộc.
Đây là khoá đầu tiên trên toàn quốc cũng như trên toàn thế giới được mở sau đại dịch
Covid-19.
Kính xin Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Song Nguyền vui mừng hiệp ý tạ
ơn Chúa và cầu xin Thánh Gia ban muôn ơn lành cho khoá 798 được tốt đẹp.
Chúng con: Bính & Lý”
****
Đọc mẩu thông báo ngắn trên đây của anh chị Chủ Nguyền toàn quốc Việt Nam, Ban Biên
Tập Vòng Tay Song Nguyền “tỉnh giấc mơ”: thì ra mấy tháng qua các sinh hoạt trong
Chương Trình khắp nơi trên thế giới, Hải Ngoại và Quê Nhà, từ việc họp Liên Gia và Song
Nguyền tới các Khóa Căn Bản – Nội Dung – Linh Thao – Đoàn Sủng, v.v... đều tạm hoãn
lại, do cơn Đại Dịch Covid-19.
Được biết Ban Điều Hành Song Nguyền mới tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Atlanta, lẽ ra
đã tuyên hứa để bắt tay vào việc từ ba tháng qua. Sốt ruột đợi chờ, cuối tuần trước anh chị
tân Chủ Nguyền đánh bạo quy tụ toàn ban 12 cặp tại tư gia bàn thảo chia sẻ công việc
chung; ai cũng vui mừng gặp lại nhau dù mới chỉ “giãn cách” một thời gian không lâu
lắm! Nổi bật là anh chị em mong muốn ưu tiên chăm lo đời sống thiêng liêng bằng việc
chuẩn bị một ngày “tĩnh tâm” cầu nguyện trước khi tuyên hứa, vì xác tín lời Châm ngôn
“Suy nghĩ lo toan là việc của con người... Còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi” (x. Cn
16:1-9). Thật cao quý tốt đẹp!
Chúc tụng và Cảm tạ Chúa giàu lòng xót thương! Cầu mong từng gia đình, và các sinh
hoạt Liên Gia cùng các Khóa Song Nguyền luôn được chúc lành trong vòng tay yêu
thương của Thánh Gia Thất!
SN Đặng Văn Kiếm & Uyên-Phương
Thay lời Ban Biên Tập
Vòng Tay Song Nguyền
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Tâm thư của cha TLN

T

ôi xin gửi đến quý thành viên lời chào chúc bình an và ơn lành của Chúa Kitô, đặc biệt trong Mùa
Dịch Covid này. Qua VTSN 32 này, xin được gửi đến quý thành viên và quý vị mấy tâm tình sau:

Trước tiên là chúng ta vẫn đang cảm nghiệm và sống trong một thế giới hoảng loạn bởi dịch
Covid-19. Cho tới giờ này, tình trạng lây nhiễm trên thế giới và tại Hoa Kỳ vẫn gia tăng sau một thời gian
có sự không chế với những biện pháp cách ly. Thêm vào đó, là sự hoảng loạn của bạo động trong vài tuần
qua tại Hoa kỳ và một số quốc gia Châu Âu. Tại những nơi này, các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại sự
tàn bạo của cảnh sát gây nên cái chết của anh George Floyd đã diễn ra nhưng có những kẻ biểu tình quá
khích đã phá hủy nhiều tượng đài để trả thù vụ George Floyd bị chết! Như chúng ta đã thấy, các cuộc biểu
tình ôn hòa đã trở thành bạo loạn cướp bóc, hôi của và phá hoại nhiều di tích lịch sử như kéo xập các bức
tượng Tổng thống George Washington, Christopher Columbus, nhân vật đã khám phá ra Châu Mỹ…
Vượt xa hơn thế nữa, nhà tranh đấu cho phong trào Black Lives Matter, Shaun King kêu gọi tiêu diệt tất
cả các bức tượng trắng của Chúa, Đức Mẹ và các thánh vì hắn cho là các bức tượng đó là nói lên quyền
lực tối thượng của người da trắng. Các cuộc bạo loạn và phá đổ tượng đài đang làm mất chính nghĩa
chống phân biệt chủng tộc của người da đen vì dường như chính nghĩa chống phân biệt chủng tộc của
người da đen đang bị lạm dụng và lôi kéo vào các thủ đoạn chính trị và các hành vi bạo lực gây rối trên
toàn quốc. Trước tình trạng hỗn loạn này, Đức ông Stephen Rossi, một nhà trừ quỷ của Công Giáo và một
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tâm lý gia đã bình luận rằng: Có những dấu hiệu chứng tỏ đất nước chúng ta đang bị ma quỷ lộng hành...
Một trong những dấu hiệu đó là sự bất hòa. Những cuộc bạo loạn bùng phát! vì giận dữ và bạo lực thường
đi đôi với hoạt động của ma quỷ!
Kế đến, về mặt tâm linh, chúng ta hãy cùng với Giáo Hội đón nhận Huấn thị mới được công bố tại
Vatican hôm thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2020 về việc Dạy Giáo lý, cung cấp các chỉ dẫn cho sứ mệnh công
bố Tin Mừng của Giáo Hội qua việc dạy giáo lý và phúc âm hóa. Huấn thị mới làm nổi bật sự liên kết
chặt chẽ giữa việc phúc âm hóa và việc dạy giáo lý. Huấn thị mới đề nghị ba nguyên tắc chính để hành
động: Làm chứng, thương xót và đối thoại. Trong đó điểm nhấn là mọi người đã chịu phép rửa đều là nhà
truyền giáo và được mời gọi tìm ra những con đường mới để thông truyền đức tin một cách đầy cam kết
và trách nhiệm. Phần thứ hai của Huấn Thị là “Diễn trình dạy giáo lý” nhấn mạnh tầm quan trọng của một
“mô hình truyền đạt sâu sắc và hữu hiệu”. Trong phần này, vai trò của gia đình cũng được để cập cách đặc
biệt, vì tại gia đình, những người được phúc âm hóa có thể sống đức tin một cách đơn sơ và tự phát. Đó
cũng là nơi người ta có thể tiếp nhận nền giáo dục Kitô giáo một cách khiêm tốn và cảm thương. Như vậy,
đối diện với các khung cảnh gia đình mới trong xã hội đương thời, các Kitô hữu được mời gọi đồng hành
với những người khác một cách gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu để khôi phục niềm hy vọng và tín thác
cho mọi người.
Sau nữa, câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là Tôi Phải làm gì trong hoàn cảnh đại dịch Covid và bạo loạn
hiện nay? Tôi xin gửi đến quý thành viên và quý vị tâm tình của Đức ông Stephen Rossi kêu gọi chúng ta
phải bắt đầu bằng việc xua trừ ma quỷ, bằng chừa cải tội lỗi; chấm dứt những tin nhảm nhí huyền hoặc và
thực hành cuộc sống đức tin; hãy yêu kính Thiên Chúa và tha nhân. Đừng xét đoán ai trái ai phải, cộng
hòa hay dân chủ, đen hay trắng; và hãy cầu nguyện liên nỉ, hãy cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria
kèm theo thực hành những hành vi hy sinh hãm mình, rộng mở tâm lòng cho Chúa Thánh Thần soi động,
hòa vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các gia đình điều chỉnh
lại vai trò truyền giáo và dạy giáo lý trong gia đình mình theo như Huấn Thị mới của Giáo Hội theo 3
nguyên tắc chính để hành động: Làm chứng, thương xót và đối thoại. Nhất là biết tận dụng những phương
tiện của thời đại Kỹ Thuật Số hiện nay để có thể tiếp cận với giới trẻ hiện nay.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý Linh Nguyền và Song Nguyền, cũng như các gia đình dù phải cẩn
thận bảo về chính mình và bảo vệ mọi người tránh lây nhiễm dịch bệnh vẫn có Mùa Nghỉ Hè này được
bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc với gia đình. Xin Thánh Gia chuyển cầu và chúc lành cho Chương
Trình, cho từng gia đình và từng thành viên của chúng ta.

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Chính Xứ Gx. Các Thánh Tử Đạo VN Atlanta
Kiêm Tổng Linh Nguyền CTTTHNGĐ Hải Ngoại
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Tâm Tình Người CHÚA DÙNG Tim Có Đường Sống

Người trẻ thường không mắc bệnh dù bị nhiễm Côvít. Nhưng người già ở gần người trẻ này, thì “Covít”
sẽ nhẩy (jump) từ trẻ sang già: nên trẻ vốn khoẻ, mà già khó thở. Sốt. Chết.
Vì vậy Nhà Dòng con ở giữ “Cách Ly – Distancing” tối đa. Thời gian này thật tốt vì con đại tu sửa
sách CHỈ NAM & TOÁT YẾU, dễ dồn tâm trí cho việc cần làm. Đầu tháng 05 đã trao toàn bộ bản thảo
CN&TY cho anh chị Thịnh&Nga lo layout và in ấn.
Nên con dễ thở, vào thư viện Nhà Dòng, lấy đọc cuốn sách của Henry J.M. Nouwen, linh mục Dòng
Tên nổi tiếng dùng tâm lý thực nghiệm làm sáng tỏ Niềm Tin Phúc Âm. Con cô đọng sách này thành chủ
đề ‘TIM CÓ ĐƯỜNG SỐNG’. Đặc biệt với truyện anh Trevor khuyết tật, mà thay đổi được bầu khí của
một cuộc họp mặt giữa nhiều nhân vật quan trọng. Anh làm các người trí thức đi từ óc não xuống “Con
Tim đã Vui Trở Lại”, ‘Tim Có Đường Sống’ An Vui.
Anh Trevor giúp con nhìn lại đời mình cũng nhiều khuyết tật, như điếc nặng, ruột già bị cắt, bánh chè
đầu gối chân trái rạn nứt,...
Tuy anh Trevor bị tật thân xác và bệnh tâm thần, nhưng anh rất thành thật, hoàn toàn tin tưởng được anh.
Điều này làm con nhớ tới căn tính Khiêm-Gần của Chương Trình. Để ích lợi khi dự Khóa và khi Sinh
Hoạt, thì cần Xả Cõi Lòng, “tự nói ra yếu đuối mình đang chiến đấu.” Hàng ngàn vợ chồng đã đi từ óc
não xuống trái ‘Tim Có Sự Sống’ như anh Trevor.
Để cụ thể, con ghi lại ít việc xẩy ra trong mùa Coronavirus:
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**Vì ‘Cách Ly’, trừ giờ Lễ, ăn,..., con làm mọi việc trong phòng. “Cầu nguyện trong mọi việc,/Mọi việc
là Cầu nguyện,” nên tập thể thao, đánh răng, tắm, thay áo,... “phải” cầu nguyện, NÊN MỘT với Chúa hết
sức mình yếu đuối.
Con tin Chương Trình sống lâu để phục vụ các gia đình nhờ Cảm Nghiệm Kinh Thánh theo Năm Giác
Quan của Thánh Inhaxiô; nhờ theo Đường Thơ Ấu của Thánh Nữ Têrêsa Lisieux khi sống “Khiêm-Gần.”
Hiện thân trong bài này là anh Trevor.
Có nhiều thực tế xung quanh lúc ‘Cách Ly’ cho thấy “Tim Có Đường Sống”. Sơ lược như
**Trong Cộng Đoàn:
Ơn thật lớn lao là con được ở giữa những người sống để “Vinh Danh Chúa Hơn!” Xin kể chút liên hệ
đến tai điếc: khi gặp con, Bề Trên Mario mọp người sâu và lâu, nói “Holiness!” Con vội mọp sâu theo,
thường ngẩng đầu lên sau Ngài, cảm ơn bằng niềm vui cung kính. Hoặc Đức Cha +Carlos đã tận tâm lực
giúp tu sửa Phần 8 – Part 8 tiếng Anh trong sách CHỈ NAM&TOÁT YẾU để ích lợi lâu bền cho tương
lai. Ngay việc hàng ngày như ăn tối, chậm tay là Ngài cầm đĩa bẩn của con đem tráng và xếp vào máy
rửa! Mỗi người biểu lộ “Tim Có Đường Sống” theo cách riêng biệt.
**Ra ngoài trời ban chiều:
Tận dụng #30’ lần Chuỗi và “đọc” Kinh, con ra ngoài khuôn viên của “Bellarmine College
Preparatory”: nhiều tòa nhà đủ loại, với Nhà Nguyện khang trang. Nhưng “Covít” đã ‘vít kín’, khu trường
thanh vắng như nghĩa trang!
Xe đậu chật ních bên lề nhưng mặt đường trống rỗng, với vườn cỏ hoa tươi các nơi. Bươm bướm hút
nhuỵ hoa; con nhện bám yên không giăng tơ... Thật lâu mới có bóng người.
“Côvít sẽ qua nhưng Tình Yêu vốn còn – Covid will passes but Love remains.” Anh Trevor khuyết tật mà
sống trong tim Cha Henry, tim các thực khách quan trọng, vì “anh rất thành thật, hoàn toàn tin tưởng
được anh.”
Hạnh phúc cho chúng ta có Chúa, nên “Tim Có Đường Sống”, có Đường “Khiêm-Gần” từ bao nhiêu chục
năm qua.
Muốn tránh “Côvít” thì phải ‘Cách Ly’, sao các hình ở đây lại vai sát vai? Vì “Côvít sẽ qua nhưng Tình
Yêu vốn còn”.
Vậy xin CẦU NGUYỆN để “Côvít ‘Mau’ qua”; các Khóa trở lại bình thường, như trong Facebook là
hình của Khóa 759, San Jose, 21-23 tháng 06, 2019:
https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh
Xin cầu cho con nữa,
Hết lòng Biết Ơn,
lm. phêrô chu quang minh, s.j.
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Trao ra ‘Vững Gốc’

Con trọng kính chào Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri luôn thương yêu chỉ dẫn chúng con.
Kính chào Đức Ông Phanxicô Xaviê Phạm Văn Phương và Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, Vấn
Nguyền Chương Trình TTHNGĐ/Hải Ngoại, và Cha Cố Giuse Vũ Dần, Vấn Nguyền/toàn quốc Việt
Nam.
Con chào Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, Tổng Linh Nguyền Hải Ngoại, và Cha Phaolô Nguyễn
Luận, Tổng Linh Nguyền/tq/VN.
Con chào từng Quý Cha trong BĐH/TƯ/HN và BĐH/tq/VN
Con chào từng Quý Cha Linh Nguyền, Quý Phó Tế, Quý Tu Sỹ Nam Nữ phục vụ các gia đình trong
CT/TTHNGĐ.
Xin chào từng Cặp/Người Quý Anh Chị các Cấp và từng Quý Anh Chị Song Nguyền từng nơi và các nơi
có Chương Trình.
Con khẩn cầu Thánh Gia gìn giữ chúng ta được Bình An hồn xác giữa thời khó khăn kinh hoàng trên thế
giới, có khi ngay tại nơi mình ở.
Con viết thư này theo người tầm thường mà Thánh Gia dùng để lập ra CT/TTHNGĐ., liên hệ tới một
điểm trong Biên Bản của Buổi Họp Viễn Liên toàn quốc/VN ngày 12 tháng 01, 2019. Cảm ơn anh chị
Bính&Lý đã gửi khi cha xin. Điểm này liên hệ tới “Trao Ra” sao cho “Vững Gốc” từ khi mới mở được
dăm Khóa Căn Bản đầu tiên.
Hội Thánh đứng vững nhờ theo Kinh Thánh và Thánh Truyền. Chương Trình cũng vậy, kính xin mọi việc
cần theo NỘI QUY, sách Chỉ Nam & Toát Yếu, theo Truyền Thống và các sách, các Tài Liệu trong
Chương Trình. Khi hội họp, khi viễn liên, xin mở các văn bản liên hệ để việc làm được ‘Vững Gốc’.
Chương Trình nhấn mạnh tới Nghệ Thuật Cảm Thông, cần Tìm Hiểu, Thích Ứng, Sáng Kiến. Nếu không
đối chiếu tại chỗ điểm chính “Mục Gốc”, thì dễ bị “Gốc Mục” sai trệch không ngờ.
Điểm nữa “Có Gốc” từ đầu mà nay con còn làm được, tức là con “Trao Số Khóa Căn Bản” đến từng nơi.
Khi không làm được, thì đã ghi trong các tài liệu là hai Cha TLN luân phiên thay thế.
Lý do để mỗi nơi khi Mở “Khóa Gốc” là KCB và các Khóa, thì con trực tiếp thăm hỏi, cầu nguyện,
Trao HOA THIÊNG; Trao LỜI TÂM HUYẾT Khẩn Nguyện cho Khóa và cho Chương Trình ở từng nơi.
Xin Cảm Ơn Anh Chị Phạm Văn Quyết&Điệp đã liên tục làm việc này: --Anh Chị liên hệ để có “Miền
Đất Mới” mở Khóa đầu tiên, hoặc nơi cũ tiếp tục mở Khóa. --Anh Chị cho nơi đó email của con
(peterminhc@yahoo.com). --Nơi đó email cho con và con cầu nguyện, email lại, đính kèm hai Tài Liệu
“Cội Gốc” như trên.
Kính xin Quê Nhà cũng --cho nơi muốn mở Khóa email của con; --nơi đó email cho con; và con làm với
từng nơi như trên tới khi sức tàn.
Con xin Cảm Ơn với trái tim chân thành.
Nguyện xin Thánh Gia cho Chương Trình “Vững Gốc” qua “Khiêm-Gần” để phục vụ các gia đình lâu
dài.
Xin thương cầu cho con,
Lm. Phêrô chu quang minh, s.j.
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Họa do hốt hoảng

Không hết Hốt Hoảng, nhưng có thể giảm bớt tai họa do hốt hoảng tạo ra. Chương Trình TTHNGĐ
không làm hết được khác ý giữa vợ với chồng, hoặc với người khác, nhưng giúp thêm “Yêu Thương Gần
Gũi bằng Việc Làm” để giảm khó khăn hốt hoảng, tuy lúc này thân xác cũng còn “Cách Ly vì ‘Côvít’,”
vậy cần thích ứng sao cho hợp với thời ‘Côvít’, tuy lòng vốn đầy ắp Tình Yêu trong “Khiêm-Gần” giữa
những bất ngờ rình rập.
Sách “Cổ Học Tinh Hoa” có truyện Tăng Sâm giết người: Bà mẹ của Tăng Sâm tin con mình tử tế ngay
lành. Bất ngờ có người hô
“Tăng Sâm giết người.” Vì tin
con nên bà bình tĩnh dệt cửi.
Hồi sau lại nghe hô “Tăng
Sâm giết người.” Bà cũng bình
tĩnh đạp cửi. Lần thứ ba nghe
hô nữa “Tăng Sâm giết người.”
Bà hoảng hốt leo qua cửa sổ
chạy trốn.
Nay ‘Côvít’ chưa dứt hoảng hốt,
bị cảnh sát lấy đầu gối chặn cổ
thở, chết. Từ đó hoảng hốt kinh
ngàn cửa tiệm bị đập phá, hôi

lại đến hoảng hốt vì một người
để còng tay, làm anh nghẹt
hoàng vì khắp đất nước, ngàn
của tan tành. Họa triền miên.

Không bảo hỗn loạn này đúng
ráo riết tranh cử tổng thống, bị
thây. Vậy xin CẦU NGUYỆN
người, không phải hùm beo sói
mình và cho thế giới.

hay sai, mà thực tế là Mỹ sắp
các áp lực như xé xác phanh
để giữ được nhân phẩm là con
dữ, cần cư xử ngay thẳng cho

Vậy rút được bài học gì trong hiện tình xẩy ra?
1. Trước tiên đại họa vì tin giả-fake news tới tấp, làm tâm trí hốt hoảng, dễ buông theo như truyện “Tăng
Sâm giết người” **--Chương Trình nhấn mạnh tới “Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ Thể để Thay đổi đời
sống,/ bằng cách Nói Ra/ Một Yếu Đuối mình đang chiến đấu.” Điều này ít thấy trong xã hội. Vì vậy
vợ chồng,/ người trong hãng,/... dễ giả vờ, giả dối, tin giả-fake news. Nên các Khóa, các Sinh Hoạt
Liên Gia, Song Nguyền cần tạo Bầu Khí “Tin Cậy, Cởi Mở”, và “Giữ Kín Đáo điều mình nghe Chia
Sẻ”, vì người chưa dự Khóa dễ hốt hoảng phao tin sai trệch, thật tai họa.
2. Tạo ra tâm lý hốt hoảng thường để “đục nước béo cò,” thủ lợi. **--CT/Khóa đi ngược lại, “Hồn Tông
Đồ Song Đôi” đòi buộc việc mình làm cần ích lợi CHUNG cho vợ chồng, các con, VÀ cho “người
thứ ba là ruột thịt trong nhà VÀ cả nhân loại.” Chưa vươn ra “cả nhân loại” thì chưa là ‘Song Nguyền’
chân thật.
3. Chính trị dễ nói dở về đối lập, còn ‘phe mình’ cái gì cũng hay. **--CT thì “Nói Cái Hay của Người,
Cái Dở của Mình”, tức là “Nói ra Yếu Đuối Mình đang Chiến Đấu” để “Từ Dở trở về HAY”. Vì vậy
có vợ chồng bị coi như mang ‘Họa’ cho gia đình, nhưng sau khi dự Khóa thì cha mẹ và các con “Hốt
VÒNG TAY SONG NGUYỀN SỐ 32 – THÁNG 7 & 8-2020

Trang 10

Hoảng bỡ ngỡ”: chỉ một cuối tuần mà nay như “Người Mới, Trái Tim Mới”, nhã nhặn Xin Lỗi từng
người và thật lòng Sửa Đổi theo “Khiêm-Gần.”
4. Mấy tuần nay, nước này có việc bỏ lờ tội phạm xoàng (tuỳ cách nhìn), để nâng cái chết của một người
lên hàng ‘anh hùng - hero’. **--Còn CT đưa ra đường lối để vợ chồng, nhất là TND cần làm cho
“Chúa Vui, người Vui, mình Vui/ Vui Vui Vui” không do “bỏ lờ” mà do nói ra điều mình Sai Lỗi, rồi
quyết Sửa Đổi; lại biến việc Sửa Đổi này thành Của Lễ dâng lên Chúa trong Thánh Lễ Hòa Giải.
Đưa ra 04 thực tế trái ngược giữa xã hội và Chương Trình để lựa chọn trong thời dễ bị “Họa do Hốt
Hoảng.” Vì Hốt Hoảng hay Bình Tĩnh / Bình An là việc của Ý Chí hơn của Lý Trí, nên Xin CẦU
NGUYỆN để được Bình An giữa những tin tức gây hoang mang bất ổn này.
Bốn điểm trên đã khơi nguồn từ Khóa; mà Khóa Nội Dung - Liên Gia bao gồm nhiều Khóa khác, nên
hình ở đây lấy trong K/NDLG ở Toronto, tổ chức ngày 17-18 tháng 8, 2019.
Bây giờ mời lên Facebook xem hình.
https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh
Xin cầu cho con nữa,
Hết lòng Biết Ơn,
lm. phêrô chu quang minh, s.j.
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Hậu Covid-19

Federico Lombardi, S.J.
Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn
chuyển ngữ từ vaticannews.va/it
Chúng ta sẽ là một cộng đồng có
khả năng đồng hành cách huynh
đệ với tình mến và lòng tốt
không?
Vào cuối Đại Năm Thánh 2000,
Đức Thánh Gioan Phaolô II đã
trải nghiệm và mời chúng ta sống
như một cuộc gặp gỡ tuyệt vời
giữa ân sủng của Đức Kitô và lịch
sử nhân loại, và ngài đã viết cho
Giáo hội một tông thư tuyệt vời
với đề tựa: «Khởi đầu Ngàn năm
thứ ba», trong đó vang lên những
lời của Chúa Giêsu đối với Phêrô:
«Duc in altum… Chèo ra chỗ
nước sâu mà thả lưới bắt cá» (Lc
5,4). Đức Giáo Hoàng đã mời gọi
«Nhớ lại quá khứ, sống hiện tại
với niềm đam mê và mở ra tương
lai với niềm tin tưởng», bởi vì
«Chúa Giêsu Kitô vẫn như thế,
hôm qua, hôm nay và mãi mãi».

Mừng khởi hứng từ Thánh Thần được ban cho Giáo Hội bởi Đức
Kitô Phục Sinh.
Vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2012, Đức Bênêđictô XVI đã có
một bài phát biểu ngắn từ chính cửa sổ nơi mà 50 năm trước Đức
Gioan XXIII đã chào đón, dưới nét an bình của ánh trăng, đám
đông đã đổ về Quảng trường Thánh Phêrô vào cuối ngày khai mạc
Công Đồng. Đức Bênêđictô, với ánh mắt ngước lên cao, gợi lên
một sự suy tư rất ấn tượng, vì nó không khơi dậy sự nhiệt tình dễ
dàng mong muốn, mà trước hết – hoàn toàn trong sự tin tưởng – đã
truyền cảm hứng cho một sự khiêm nhường tuyệt vời, đặc trưng
nơi sự kết thúc triều đại giáo hoàng của mình. Ngài nhớ lại như 50
năm trước đây, Giáo hội đã đi qua kinh nghiệm tội lỗi, của cỏ lùng
trộn lẫn với lúa mì trên cánh đồng, của cơn bão và gió ngược
chiều. Nhưng cũng là lửa của Thánh Thần, lửa của Đức Kitô.
Nhưng như một ngọn lửa không nuốt chửng mà khiêm nhường và
im lặng, một ngọn lửa nhỏ khơi dậy những đặc sủng của lòng tốt
và tình mến hầu chiếu soi thế giới và làm chứng cho sự hiện diện
của nó giữa chúng ta.

Như chúng ta đã biết, Đức Giáo
hoàng Phanxicô đã đón nhận và
làm sống lại chủ đề này, bằng
loan báo từ đầu triều đại giáo
hoàng của Ngài về «Giáo hội đi
ra», một Giáo hội loan báo Tin
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Khi Lễ Ngũ Tuần gần đến, tôi
nghĩ lại những lời từ ba Vị Giáo
hoàng của chúng ta trong Thiên
niên kỷ thứ ba. Trong thực tế,
Thiên niên kỷ mới mà chúng ta đã
bước sâu vào trong hai mươi năm
qua, cách tổng thể, đã không biểu
lộ như một kỷ nguyên tiến bộ rực
rỡ cho nhân loại. Nó đã mở đầu
với biến cố ngày 11 tháng 9 năm
2001 và với Chiến tranh vùng
Vịnh, sau đó chúng ta đã có cuộc
khủng hoảng kinh tế lớn và chiến
tranh thế giới «Phân mảnh», sự
tàn phá của Syria và Libya, sự
trầm trọng thêm bởi các khủng
hoảng môi trường, nhiều vấn đề
khác, và bây giờ là một đại dịch
toàn cầu với những hệ quả của nó,
kinh nghiệm chưa từng có mà
triều giáo hoàng hiện nay ghi dấu.
Sẽ là không công bằng khi vội
vàng làm những bản tổng kết tiêu
cực như thế, bởi vì thế giới vẫn
không thiếu những thành tựu khoa
học mới và những tiến bộ về y tế,
giáo dục, truyền thông. Nhưng
chúng ta chắc chắn không thể nói
về một con đường thẳng tắp và an
toàn hướng tới điều tốt nhất cho
nhân loại.
Kinh nghiệm về đại dịch, ngay cả
khi nó sẽ được khắc phục, chắc
chắn là một kinh nghiệm chung
về sự bấp bênh, bất an, khó khăn
trong việc điều hành chặng đường
ngày càng phức tạp của xã hội
đương đại. Chúng ta không biết
liệu trong tương lai chúng ta sẽ
đọc kinh nghiệm này như là một

cơ hội để tăng trưởng tình liên đới hay của những sự căng thẳng
quốc tế và nội địa mới, cùng với sự mất cân bằng xã hội. Có lẽ cả
hai chiều kích này sẽ bị trộn lẫn: Lúa mì và cỏ lùng.
Dưới cái nhìn của con người, Giáo hội của đầu thiên niên kỷ này
thì không mạnh mẽ. Đức tin của Giáo hội thì bị thử thách bởi sự sa
mạc hóa tâm linh của thời đại chúng ta. Tính khả tín của Giáo hội
bị thử thách từ sự sỉ nhục và từ những bóng tối của các vụ bê bối.
Lịch sử tiếp tục và Giáo hội tiếp tục học biết rằng sức mạnh thực
sự duy nhất của mình chính là niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh và
món quà từ Thánh Thần của Người. Một chiếc bình bằng đất mỏng
manh lại chứa đựng kho tàng của một sức mạnh nơi sự sống vượt
lên trên cái chết.
Chúng ta sẽ trở thành một Giáo hội khiêm nhường có khả năng
đồng hành cách huynh đệ bằng tình mến và lòng tốt với một nhân
loại đã bị đau thương được không? Đồng hành bằng một tình mến
có sức lan tỏa và thúc đẩy trí thông minh và các lực lượng xã hội
tìm kiếm và đưa ra những phương cách vì lợi ích chung và cho
cuộc sống tốt hơn được không? Hay nói như Đức Giáo hoàng
Phanxicô, chúng ta đồng hành bằng một Giáo hội «Rửa chân» cho
thời đại chúng ta được không? Ra khơi, trong một vùng biển mà
vẫn còn và luôn là xa lạ đối với tất cả chúng ta, nhưng không bao
giờ xa lạ với tình yêu của Thiên Chúa ...
Trong Bài ca tiếp liên kỳ diệu của Lễ Ngũ Tuần, chúng ta cầu xin
món quà của Thánh Thần như là Cha của kẻ bần hàn và ánh sáng
của trái tim, như một người ủi an và nâng đỡ, như một sức mạnh
chữa lành bao tội lỗi, những khô cằn, những vết thương, và sưởi
ấm lại những gì lạnh lẽo, định hướng lại những nẻo đường lầm lạc.
Hãy dâng lên cho Thánh Thần của Chúa một không gian rộng mở
của sự chờ đợi và khát mong, một không gian cụ thể của tâm trí và
trái tim, của linh hồn và xác thịt con người, để Ngài có thể thực
hiện và bày tỏ nơi cõi sâu thẳm của nhân loại chúng ta – của những
chiến tranh và đại dịch - như là sức mạnh cứu độ khỏi sự mong
manh và cô đơn, khỏi sự khô cằn, sự lầm lẫn, khỏi sự lừa dối của
những ảo tưởng và sự tuyệt vọng, như một sức mạnh của niềm hy
vọng vào sự sống đời đời. Điều này có thể làm từ một Giáo hội
khiêm nhường, như người chị em, người bạn đồng hành và tôi tớ
của một nhân loại vốn bị đau thương. Và đó là điều quan trọng
nhất./.
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Thư Hoa Thiêng
Lạy Thánh Gia,
con thành tâm khẩn cầu, để Khóa Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình được diễn tiến thật
GẦN GŨI, nhờ vậy tăng thêm YÊU
THƯƠNG bằng Lời Nói, nhất là BẰNG
VIỆC LÀM!
Dự Khóa là cố gắng thật nhiều.
Nên người tổ chức Khóa như
chúng con đây, luôn ghi nhớ nhiệt
tình của người dự Khóa!
Giêsu – Maria – Giuse,
Con phủ phục cúi đầu,
Nguyện xin Thánh Gia Giữ gìn che
chở người đọc Hoa Thiêng này,
Được Ơn Phúc tràn đầy, Được Bình An từng
ngày; Được tích cực hăng say; Được thành
đạt việc đạo, việc đời!
Lạy Chúa Cả Ba Ngôi
Chúa là Một mà là Ba, vì Chúa Cha là Tình
Yêu, Chúa Con là Tình Yêu, Chúa Thánh
Thần là Tình Yêu;
mà Mục đích của Khóa và của toàn thể
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Đình là “Yêu thương Gần gũi bằng Việc
Làm”, theo “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Con tha thiết khẩn nguyện van nài, để nhờ
“Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lổi, Xin lỗi,
Sửa lỗi, Tha lỗi”, mà
Anh Chị Bừng Lửa Yêu Thương
qua những Buổi Gắn bó Thâm trầm, qua
những Chia Sẻ Thành Tâm,

qua những Vui Buồn Giãi Bày, tức là
qua Họp Liên Gia và Họp Song Nguyền!
Thưa Anh Chị quý yêu,
Lòng ngưỡng mộ thật nhiều, tuy diễn tả
chưa được bao nhiêu!
Xin Anh Chị vui nhận cho rằng:
Khi Chúa dùng để lập ra Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Đình,
thì tuổi còn như thanh niên, mà nay
tám mấy rồi.
Thân này như nắng chiều xế đồi,
Cuộc đời dầu ngắn hay dài,
thì cũng thế thôi,
trừ Tình Yêu *All passes, but Love!
Phải chăng HOA THIÊNG này, Khẩn Cầu
Nguyện Chúc này, Trao Ra Tâm Tình Thiết
Thân này, là ít trào dâng kề chót?
Giêsu – Maria – Giuse,
Dầu còn hơi thở hay đang tắt dần,
Con cũng khẩn cầu ban Ơn trên Anh
Chị/Người đọc HOA THIÊNG này, cho Gia
Đình, và cho Chương Trình TTHNGĐ được
An Vui trọn đời, tiến tới An Vui đời đời bên
“Chúa là Tình Yêu Vĩnh Cửu!
Con thành tâm nguyện xin.
Amen.

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J.,
Sáng lập và Xây Dựng Chương Trình TTHNGĐ.
**Mời lên ●Facebook: https:/facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh
và lên ● Hai mạng --http://cttthngd.net --https://sndv.wordpress.com/
để thấy sinh hoạt cụ thể của Chương Trình các nơi
ở Hải Ngoại và Việt Nam. Xin Cảm Ơn.
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Tạ ơn & chúc mừng

Xin bấm vào Link dưới để xem chia sẻ & chúc mừng
https://youtu.be/9An6gIvs_GQ
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Đôi lời cảm tạ của cha Phêrô Chu Quang Minh

Đôi lời cảm tạ của cha Phêrô Chu Quang Minh,
vị sáng lập CTTTHNGĐ
Trọng kính Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri khả kính khả ái,
Kính thưa Đức Ông Francis Phạm Văn Phương và Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, cùng
từng Quý Cha Trung Ương và Toàn Quốc VN, cũng như từng Quý Cha Linh Nguyền, Phó
Tế, và Tu Sĩ từng nơi trong CT/TTHNGĐ.
Thưa BĐH Trung Ương/toàn quốc VN, cùng BĐH, các Ban, Nghành ở từng nơi có
Chương Trình,
Con nguyện xin Thánh Gia ban Ơn Lành cho chúng ta và cho Chương Trình luôn luôn,
Thư này con đặc biệt xin CẦU NGUYỆN cho linh hồn ANNA Nguyễn Thị Hiếu, thành
hôn với anh cả con là Chu Quang Năng. Chị Anna qua đời lúc 5 giờ 15’ sáng ngày 21
tháng 06 này, tại Xóm Mới. Gò Vấp, Gia Định, hưởng thọ 100 tuổi (1920-2020). Thánh Lễ
An Táng lúc 5 giờ ngày 24-6-2020.
Thành kính tri ân,
Lm. phêrô chu quang minh, s.j.
cùng các SN con cháu của Cụ Năng & Hiếu:
SN. Chu Thị Chỉ (Phúc)
SN. Chu Quang Chí & Dâng
SN. Chu Quang Huy & Yên
SN. Chu Quang Suy & Quỳnh-Anh
SN. Lê Thị Hoa (Thiện)
SN. Chu Quang Chàng & Điền (cháu ruột)
Xin Bấm vào Link xem Clip chia sẻ
https://youtu.be/5to2DH7_Xew
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Vợ chồng được Phong Thánh

Tuy KHÁC TÍNH:

Ghi trong Sách CHỈ NAM & TOÁT YẾU, trang 270-273, là

Phép Lạ đã xẩy ra và Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô
II đã Phong Á Thánh (*beatified) theo tư cách là Vợ
Chồng cho Ông Bà Luigi và Maria Beltram
QUATTROCCHI ngày 21 tháng 10 năm 2001, với sự
hiện diện của ba trong bốn người con. Ông Bà có
chung ngày Lễ Kính: 25 tháng 11, là ngày Hai Vị
Thành Hôn năm 1905. Ông Bà sống Đời Hôn Nhân có
khác ý, với đức tin và hy sinh thâm sâu (*hay “Chân
Phước”?)
Thánh Maria Luisa Corsini sinh ngày 12 tháng 06,
1884 tại Florence, nước Ý; có người mẹ cứng rắn và
người cha cộc cằn. Còn thánh Luigi Beltrame sinh
ngày 12 tháng 01, 1880 tại Catania, Sicily. Cậu của
Ngài là ông Luigi Quattrocchi không có con, muốn
cháu mang cùng tên. Cha mẹ của Juigi đồng ý, nên tên
Ngài thành Luigi Beltrame Quattrocchi. LUIGI Và MARIA Đều CÓ KHÓ KHĂN Trong GIA ĐÌNH; Với
Ơn Chúa, Đều CỐ GẮNG VƯỢT QUA (*1a).
[*1b

Áp dụng vào Khóa Căn Bản, Buổi II với chủ đề (cũng là Sách, mang cùng tên:) VỢ CHỒNG
KHÁC BIỆT, LÀM SAO HÒA HỢP]
“Chị” Maria tốt nghiệp đại học, rồi dạy trên đại học, viết sách về giáo dục và đời sống gia đình;
vừa đạo đức vừa tích cực nhiều việc tông đồ.
“Anh” Luigi học luật, làm luật sư trong chính phủ; khi trẻ, không đạo đức như Maria. Sau khi
cưới, Anh thành công lớn trong thương mại, có tư cách, tài năng và đạo đức; không khoe khoang,
từ chối cấp bậc làm ngăn trở bổn phận với Chúa và với gia đình. Luigi thuộc nhóm người Ý đầu
tiên sinh hoạt hướng đạo năm 1916, lập Hướng Đạo cho người nghèo ở Roma, hai con trai đều gia
nhập. Đd
Luigi và Maria gặp nhau nhờ TÌNH BẠN HỮU GIỮA GIA ĐÌNH (*2a).
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[*2b

Áp dụng vào KCB, Buổi III, Thánh Lễ Hòa Giải, để “Chúa Vui, người Vui, mình Vui”; và sách
“Cảm Thông Để Vơi Đau Khổ” và “Sống Khôn Bớt
Dại”]
Việc quyết định để THÀNH VỢ CHỒNG Là Lúc LUIGI
RẤT BỆNH. MARIA THẬT QUAN TÂM, đã viết cho
Chàng, kèm theo bức ảnh Đức Mẹ Pompeii (ảnh Đức Mẹ
cứu chữa qua kinh Mân Côi). Hai Người trở nên gần gũi
và đã thành hôn ngày 25 tháng 11 năm 1905, nên Giáo
Hội kính Lễ hai Ngài vào ngày cưới này (*3a).

[*3b

CÁI HAY BAN ĐẦU (Buổi I trong KCB)
xẩy ra cho “Anh Chị” Quattrocchi không qua hẹn hò thường tình, mà QUA CƠN BỆNH của Anh,
để Chị thể hiện “YÊU THƯƠNG GẦN GŨI Bằng VIỆC LÀM” là Tặng Ảnh để Đức Mẹ Cứu
Chữa].
Việc kinh hoàng nhưng lại là bước ngoặt thánh, đó là ba người con đầu chào đời êm xuôi. Đến
người con thứ tư, Enrichetta, bác sỹ cho biết chỉ 5% mẹ con có thể sống, cần phá thai; Ông Bà
chối hẳn. Bà MARIA ĐẠO ĐỨC Sẵn, sinh ra cô út an lành. Nhờ phép lạ này, Ông LUIGI TĂNG
LÒNG MỘ MẾN CHÚA GIÊSU (*4a).

[*4b

GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN là việc khẩn thiết, có viết lại trong sách Chỉ Nam & Toát Yếu “Tâm
Lý nào Giúp Con/Chồng/Vợ Tự Ý ‘Đòi’ Cầu Nguyện?”, trang 61-67]
Ông Bà không thái quá trong việc dạy các con mến Chúa và thương nhau. Gia đình dự Thánh Lễ
hàng ngày, làm giờ kính Thánh Tâm thứ Sáu đầu tháng, cùng cầu nguyện ban tối và Tĩnh Tâm ở
Tu Viện Thánh Phaolô Ngoại Thành. Ông Bà cũng lo cho các con biết thể thao, đi nghỉ, CÓ SINH
HOẠT GIA ĐÌNH; Các bữa ăn tối vang tiếng cười (*5a).

[*5b

Áp dụng trong CT: Ăn và “văn nghệ” sau HLG, HSN, Lễ Bổn Mạng, Cắm Trại, v.v.]
“Giáo dục là nghệ thuật của các nghệ thuật” với nhiều khó khăn, Bà viết trong sách năm 1952. Vì
vợ chồng nên một, Ông Bà sẵn sàng hy sinh những gì không hợp cho con. --Như Luigi đã bỏ hút
thuốc nhiều năm lúc con còn trẻ. Khi bốn con đã lớn, ông hút lại. --Cô Enrichetta làm chứng Ba
Má GIẢI QUYẾT RIÊNG TƯ CÁC KHÁC Ý (*6a)

[*6b

“Cãi nhau trước mặt con là vạch đường để vợ chồng con sau này cũng căng thẳng như cha mẹ”:
trích sách “Nền Tảng và Nội Dung của CT/TTHNGĐ”, trang 507]
Ông Bà tránh bất đồng công khai để bầu khí gia đình được thanh thản. --Hai Người thành tâm phó
thác các con cho Chúa. Khi chúng có sự khó, Ông Bà hết sức khuyến khích cầu nguyện ngửa mặt
“từ nóc trông lên.” --Người con thứ ba là Cesare, tu dòng Biển Đức, thành linh mục Paolino
(1909-2008 *ở hình chót); ngài nói: “Luôn có bầu khí thiêng liêng, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong
nhà chúng tôi, nhưng không thái quá.” Tiện thể, nói về người con cả Filippo (1906-2003), làm linh
mục triều. Người con thứ hai Stefania (1908-1993) tu dòng, là Sơ Cecilia. Ba người, là cô
Enrichetta (1914-2012), cha Paolino và người nữa, đã dự Lễ phong Á Thánh của Cha Mẹ mình.
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Ông Bà vốn có xung khắc tuy thánh thiện. Như Maria tính cứng rắn, làm Luigi có lúc “hồi hộpnervous”; hoặc Bà không đồng ý khi Ông hút thuốc lại; hay khi đã có tuổi thì Bà bảo Ông “nhịn
gần gũi”, v.v. (*7a)
[*7b

Sách CN&TY, trang 68-75, diễn giải trong Buổi IV của KCB; đây là áp dụng Nghệ Thuật Cảm
Thông vào “Thần Học Kinh Thánh về Việc Chăn Gối”]
Ông Luigi qua đời năm 1951, do tim đột qụy, lúc 71 tuổi. Một người bạn vô thần đã nói trong Lễ
Tang với các con “Cha của các Anh Chị không hề giảng giải về đạo với tôi. Nhưng qua cách Ông
sống mà tôi nhìn ra Chúa và yêu mến Kinh Thánh. Xin cầu cho tôi!”
Sau khi Ông tạ thế, Bà Maria càng viết nhiều, tình nguyện nhiều hơn, nối kết đức tin trong việc
làm, như việc Bà PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH TẬT Trên Tàu Hoả Đi Khấn ĐỨC MẸ LỘ
ĐỨC (*8a).

[*8b

Chương Trình tích cực góp phần Cứu Bão Lụt, xây dựng “Nước Linh Địa La Vang”, các việc từ
thiện địa phương, Trung Ương, Toàn Quốc, v.v.]
Bà viết những sách và những bài báo về hôn nhân, gia nhập “phong trào Công Giáo Ý về Thế
Giới Đẹp Hơn.” Bà qua đời năm 1965.
Gương “Vợ Chồng Chung Bước”:
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nói, gia đình Quattrocchi “đã sống lứa đôi với tình yêu
và phục vụ cho đời trong nhiệt huyết lớn lao THEO ÁNH SÁNG TIN MỪNG.” (*9a)

[*9b

KINH THÁNH là KHỞI ĐẦU cho từng Buổi trong các Khóa, từng lần Họp Liên Gia, Song
Nguyền; cho các Sinh Hoạt lớn, nhỏ trong Chương Trình; là căn bản cho đời sống gia đình và cho
từng Song Nguyền]
Mong mỗi gia đình vững tin vào Ơn Chúa qua Thánh Gia, để mình cũng sống theo Gương Gia
Đình Á Thánh Quattrocchi: Vui buồn bên nhau tuy tính tình khác nhau. Cầu nguyện và ăn uống
vui tươi. Làm việc “Tông Đồ Song Đôi” tuy Ông Bà không dùng chữ này. Không ai bắt ai ‘nhịn’
“điều Thiên Chúa kết hợp”; nếu cùng sống trên 100 tuổi, thì vốn hạnh phúc bên nhau trong Chúa.
Đó là Vợ Chồng Thánh, dầu Hội Thánh có Phong hay không.♥+♥

Nghiên cứu và theo “The WORD Among Us”, WAU.ORG,
là tập Kinh Lễ và Suy Niệm, tháng 6, 2020, trang 52-57.
Lm. phêrô chu quang minh, s.j.
***♥+♥***

KHẤN XIN Để VỢ CHỒNG Là THÁNH
(Có hay Không Phong)
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Lạy Á Thánh Juigi và Maria, c(húng)on Khấn Xin hai Đấng cầu bầu,/ cho được ‘Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ
thể để Thay Đổi Đời Sống’ (nên kể ra một/hai điều theo 9 số ở trên)./ C(húng)on nguyện theo Gương hai
Đấng,/ lại thực hành và xét mình thường xuyên, để Yêu Thương Gần Gũi hơn, làm việc Tông Đồ Song
Đôi khăng khít NÊN MỘT trong ‘Khiêm-Gần’ hơn. Amen.

>>Nên (1) Khấn hàng ngày. (2) Sau vài tháng (để kịp tiến triển), đổi sang Ơn khác. Thí dụ lần này theo ý
của số (*1a) và (*7a); lần sau lặp lại để dễ làm hơn; lần nữa theo số khác, trong “Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ
Thể,/ để Thay Đổi Đời Sống,/ bằng cách Khiêm Nhường/ Nói Ra/ Một Yếu Đuối/ Mình Đang Chiến
Đấu”; nhờ vậy mong có “Trái Tim Mới, Tinh Thần Mới” theo Ơn Sủng “Khiêm-Gần” trong Chương
Trình TTHNGĐ.

♥+♥: Lạy Á Thánh Luigi và Maria Quat-Troc-Chi:
Chúng con xin Hai Đấng là Bổn Mạng IV cho Chương Trình TTHNGĐ,
sau Thánh Gia, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và thánh Inhaxiô Loyola. Amen.♥+♥
Lời Nguyện cùng Các Bổn Mạng
I.

II.

Nguyện đầy đủ:
 Lạy Thánh Gia, Giêsu-Maria-Giuse, Xin Thương Xót chúng con* và các gia đình*.
 Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Xin cầu bầu cho chúng con* và các gia đình*.
 Lạy Thánh Inhaxiô Loyola, Xin cầu bầu cho chúng con* và các gia đình*.
 Lạy Á Thánh Louigi và Maria Quat-Troc-Chi, Xin cầu bầu cho chúng con* và các gia đình*.
Amen. [Có thể thêm SAU chữ “chúng con*” hay chữ “gia đình*”, thí dụ: “*có Mẹ Gìa được an
mạnh”, hoặc “*tổ chức Khóa/Buổi Họp/việc cứu trợ này thật tích cực trong Khiêm Gần, v.v.]
Nguyện Tắt:
 Lạy Thánh Gia, Giêsu – Maria – Giuse, Xin thương xót c(húng)con [nên kể ra Ơn cầu xin].
 Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Inhaxiô Loyola, Á Thánh Luigi và Maria Quat-TrocChi, Xin cầu cho c(húng)on [kể ra Ơn cầu xin]. Amen. >> Bỏ kể Ơn nếu cần ngắn gọn.

Lưu ý: Lời Nguyện trên dùng để 1) Cầu sáng tối, bất cứ lúc nào; (2) sau Kinh Hôn Nhân Gia Đình, Kinh
Đoan Nguyền Phục Vụ; hoặc trong Khóa, HLG, HSN, Viễn Liên, Đại Hội, v.v.
Bây giờ mời lên Facebook xem ít hình làm Thánh trong Đời Sống Vợ Chồng:
https://facebook.com/ThangTienHonNhanGiaDinh
Xin cầu cho con nữa,
Hết lòng Biết Ơn,
lm. phêrô chu quang minh, s.j.
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