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THƯ NGỎ CỦA LINH MỤC TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

Chủ đề năm nay thật ý nghĩa và cần thiết trong thời đại chúng ta: HÃY CHO TÔI MỘT 

GIA ĐÌNH THÁNH ĐỂ TÔI CẢI TẠO THẾ GIỚI. Để làm sáng tỏ ý nghĩa của chủ đề 

nầy, tôi xin gởi tới Ông bà anh chị em, một trong những chứng từ của Các Gia dinh 

với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, tại MILANO. Tối thứ bẩy, 2-6-2012, trước 350 

ngàn người thuộc các gia đình năm châu    

Bé Cát Tiên 7 tuổi, trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng, tiến đến trước ĐTC 

chào và nói: ”Con chào Đức Giáo Hoàng, con là Cát Tiên, con đến từ Việt Nam. Năm 

nay con 7 tuổi và con muốn giới thiệu với ĐTC gia đình con: ba con tên là Đang, mẹ 

con tên Thảo, và em con tên Bình. Con rất muốn biết về gia đình ĐTC vào thời Cha 

còn bé như con.  

ĐTC âu yếm ôm hôn bé Cát Tiên và nói: ”Cám ơn con rất yêu quí, và cha mẹ con… 

Con hỏi cha kỷ niệm về gia đình cha như thế nào: có nhiều lắm. Cha chỉ muốn nói ít 

điều. Đối với gia đình cha, điều rất quan trọng là chúa nhật, và chúa nhật thì bắt đầu 

ngay từ chiều thứ bẩy. Ba của cha vẫn đọc cho con cái các bài đọc của ngày lễ chúa 

nhật…..Và thế là chúa nhật bắt đầu: gia đình cha đã bước vào phụng vụ trong một bầu 

không khí vui mừng. Ngày hôm sau, cả gia đình cha đi lễ….. Trong gia đình cha vẫn 

thường ca hát nhiều: anh của cha là nhạc sĩ giỏi, sáng tác nhạc ngay từ nhỏ cho cả gia 

đình, và Ba của cha thì chơi đàn hạc cầm và hát; đó là những lúc không thể quên được. 

Và dĩ nhiên là gia đình cha cũng đi bộ chung với nhau; Tóm lại là gia đình cha một lòng 

một ý với nhau, với bao nhiêu kinh nghiệm chung, cả trong thời kỳ khó khăn, thời chiến 

tranh, thời độc tài,  nghèo đói. Nhưng nhờ tình yêu thương nhau trong gia đình, nhờ 

niềm vui từ những điều đơn sơ, nên gia đình cha có thể khắc phục và chịu đựng được cả 

những cơ cực đấy. Cha thấy điều này rất quan trọng, đó là cả những điều nhỏ bé cũng 

mang lại vui mừng…. Và thế là anh chị cùng với cha được lớn lên với xác tín rằng lòng 

nhân từ của Chúa phản ánh cả nơi cha mẹ và anh chị em. Thú thực là khi cha tìm cách 

tưởng tượng xem thiên đàng như thế nào, cha luôn hình dung ra thời niên thiếu của cha. 

Trong khung cảnh tín thác, vui mừng và yêu thương như thế, gia đình cha thật là hạnh 

phúc và cha nghĩ rằng thiên đàng cũng giống như trong thời niên thiếu của cha.   

Kính chúc quý ông bà anh chị em một Đại Hội gặt hái được nhiều  thành quả tốt đẹp. 

LM, FRANCIS HỒ MẬU, SDD, DMIN 
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                   BAN THUYẾT GIẢNG VÀ HỘI THẢO   

                               

                                                                                                                                                                                                     
                          Rev. James Northrop (Pastor)                                      Rev.Francis Hồ Mâu(Tiến Sĩ MV G/Đ)                      
    

 

 

    

 

                                         

                Rev. Hưng Thế Nguyễn (Pastor) 

      

   

                                                  
            
 
 
          Peter Đoàn Hoàng Khôi Anh 

(Giám Đốc Ơn Thiên Triệu Tu Đoàn Nhà Chúa ) 

 

                                                                                                   Dr. Savio Pham, D.M. 
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DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI 2018 
 
Cộng Đoàn Thánh Tâm                                            Cộng Đoàn Thánh Antôn-Tiger-Oregon 

Nguyễn Trung Thành 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Đinh Văn Quang 

Lâm Thuần 

Nguyễn Thanh Quang 

Phan Hậu 

Nguyễn Hiếu 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Hoàng Gia Huy 

Bùi Tùng 

Nguyễn Liêm 
 

Phạm Q. Hùng  

 Fr. Giuse Đặng Hoàng Nhật 
 Hoàng  Minh Tăng 
 Phạm Ngọc  Lân 
 Đặng Văn Thùy 
 Bùi Văn  Lợi 
 Antôn Thất Hoàng 
 Antôn  Lâm 
 Nguyễn Kim Vượng Mrs.̣ Nguyễn Kim Vượng 

Tri Văn Vĩnh Mrs. Tri Văn Vĩnh 

 Đỗ  Ngọc Phổ Mrs. Đỗ  Ngọc Phổ 

Trần Văn Thảo ̣Mrs. Trần Văn Thảo 

Phạm Đình Khanh Mrs. Phạm Đình Khanh 

Trần Thế Cường Mrs. Trần Thế Cường 

Nguyễn Văn Phấn Mrs. Nguyễn Văn Phấn 
 

Cộng Đoàn Thánh Salem- Oregon 
Đỗ Quang Long 

 Phong 
 Sang 
 Long 
 Thuơng 
 Minh                      Khanh   
  

 

Cộng Đoàn Auburn, WA 
Phạm Đức Tùng 

Nguyễn Trung Thành 
Trần Thành Tâm 
Phan Văn Hậu 

Nguyễn Bảo Ngọc 
Đinh Văn Quang 

Nguyễn Thị Kim Thanh 
Trần Thị Tâm 

Lê Thị Thanh Tâm 
Nguyễn Văn Sang 
Nguyễn Quang Nghệ/  Nguyen T. Khanh 
Lê Thanh Chiến/        Trịnh T. Xuân Mai 
Hoàng Ngọc Vương/  Nguyễn T. T. Thúy 
Tuấn Đỗ/                        Hằng Nguyễn 
Phan T. Lệ 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang,  Everett 

Hoàng Văn Phượng           Nga Viên 

  Mai Thanh                           Đậu Quang Hùng 

  Đỗ Nhu                                 Nguyễn T. Hải            

  Đậu Sơn                                Hồ Sĩ Bình 

  Đặng Tiên                             Nguyễn Jason Tuyến 

  Phạm Hồng                           Dũng       /          Trang             

  Phạm Lập                              Nguyễn Thị Hoàn          
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Các Thầy, CĐ OUR 

LADY OF LOURDES 
 

Giuse Hiển Nguyễn                   
Giuse Jimmy Trần  
Micae Tu Trường                       
Giuse Thường Lê  

 

 
 

Hội  Hiền Mẫu, CĐ OUR LADY OF LOURDES 
  

Maria Nguyễn Thị Nhu Maria Nguyễn Thị Phi 

Maria Trần Thị Nhung Maria Nguyễn Thị Lai 

Đinh Thị Sen Cecilia Nguyễn Tho 

Nguyễn Thị Nhường Anna Phạm Liễu Biên  

Anna Cao Bích Hồng  Agness Nguyễn Ái  

Maria Nguyễn T. Bích Hạnh Maria Nguyễn Thị Mỹ  

Teresa Pham Thị Mai Maria Phạm Thị Hiến 

Maria Nguyễn Thị Xa Anna M. Nguyễn T. Ngượi  

Maria Nguyễn Thi Cung Anna Nguyễn Thị Giới  

Lucia Phùng Ngọc Hiếu Anna Trần Thị Lập 

Maria Vân Ái Lam  Anna Trần Thi Hường 

Rosa Vũ Thị Tươi Maria Trần Kim Hương 

Maria Trần Thị Châu Maria Vu T. Huê  Hường 

Maria Goretti Nguyễn Loan Maria Trần Thị Nga 

Teresa Nguyễn Thị Nẻo Maria Đặng Thị Sang  

Maria Nguyễn Thị Huệ  Maria Nguyễn Thị Thúy 

Maria Nguyễn Thị Nghiêm Maria Phạm thị Na 
 

Hội Gia Trưởg Thánh Giuse, CĐ OUR LADY OF 
LOURDES 

Phanxicô Xaviê Ngô Hòa/ Hồng Liên    Nguyễn Trung 

Giuse Đào Tuynh/ Lan                Đinh Duy Tân 

Phêrô Nguyễn Thanh Liêm/ Duyên 

Phêrô Nguyễn Đoàn/ Nga 

Phaolô Bùi Thiện Hiếu Đaminh Phạm Duy 

Đôminicô Ngô Trung/ Trang Đài 

Phaolô Trương Trung / Bích  

Augustinô Nguyễn Toàn/ Thúy 

Saviô Phùng     Phêrô Nguyễn Tuấn 

Phêrô Nguyễn Thịnh/     Dung  

Phêrô Mai Minh Xuân/    Như Ý 

Lu-y Trần Văn Thông/    Anna Hoàng Thị Lệ Thủy 

Vincentê Phạm M. Thanh   Thanh Giang 

Mai Thành   Phạm Công Hiền 

Phaolô Đinh Quang Vinh/   TrầnThanh Vinh                

F.Xavie Nguyễn Thạc/   Bích Lan 
 

Phêrô Vương Vĩnh Hòa Trần Kim Tuyến 

 Giuse Nguyễn Văn Cẩm Nguyệt                                                                               Anrê Dương Quỳnh Lân Trung Nguyen 

Đôminicô Đỗ Tuyên    Lê Thị Hà Quế Giuse Phùng Bá Vi     Lê Thị Đạo 

ĐaMinh Phạm Q. Đức   Vũ Thị Sen Anrê Dương Quỳnh Lân Dương Thái Thu Antôn  

Gioan Baotixita Đinh L. Hiệp   Nguyen Thu Trang Giuse Dương Trọn Dũng      Dương Lisa 

Phêrô Nguyễn Văn Thân   Nguyễn Thị Lâm PX  Nguyễn T. Sơn     Nguyễn Thị Hồng Hải 
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CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI HỘI GIA TRƯỞNG & GIỚI HIỀN MẨU  KỲ II 

NGÀY 17 / 03 / 2018, TẠI HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ OUR LADY OF LOURDES 

10243 12
TH

 AVE S. SEATTLE, WA 98168 

************** 

CHỦ ĐỀ:  

HÃY CHO TÔI MỘT GIA ĐÌNH THÁNH 

ĐỂ TÔI CẢI TẠO THẾ GIỚI 

8. 00 am 

1. Tiếp tân - thủ tục, danh sách (tại phòng tiếp tân)( Anh Thạc, ban tiếp tân) 

      2.   Hướng dẫn xuống hội trường. 

- Giao lưu giải khát: coffee, trà, nước ngọt, bánh ngọt. 

8. 45 am 

     3.   Ổn định chổ ngồi mọi người. ( Anh Tuyên MC) 

        -     Tập hát Bài Ca Phục vụ ( Anh Hòa ) 

8. 50 am 

     4. Khai mạc.  

 -     Lời nguyện khai mạc (Rev. Francis Hồ Mậu) 

 -     Hát: Bài ca phục vụ. 

 -     Giới thiệu các phái đoàn 

 

9. 00 am: KHÓA 1: Family Spirituality (Linh đạo Gia đình) (Rev. James) 

9. 45 am: Giải lao. 

10. 00am: KHÓA 2: Gia đình trên hết:  

                    Quyết tâm của Gia trưởng và Hiền mẫu. (Rev. Francis Hồ Mậu) 

10. 45 am: Giải lao. 

11. 00: HỘI THẢO NHÓM  
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 Nhóm I: (Giới Gia trưởng) – Phụ trách: Rev Thế Hưng.  

                                                   - Trưởng nhóm: Anh David  Hùng (Cđ. Tigard) 

       - Phòng họp số 1 

       - Đề tài hội thảo; Nhận diện những điểm tích cực trong các gia  

                                     đình ngày nay – Cách thế phát huy những tích cực. 

 B: Nhóm II: (Giới Hiền mẫu) – Phụ trách: Rev. Peter K.Anh  

                                                 – Trưởng nhóm: Anh Long (Cđ. Salem) 

                          -  Phòng họp lớn: tại chỗ  

                        -  Đề tài hội thảo: Nhận diện những điểm tiêu cực trong các gia  

                                   đình ngày nay - Cách thưc nào để loại bỏ các tiêu cực. 

 

 C.  Nhóm III: (Gia trường và Hiền mẫu) - Phụ trách: Rev. Francis Mau Ho  

                                                 – Trường nhóm: Anh K. Đào (cđ. Tacoma) 

                          -  Phòng họp số 2 

                          -  Đề tài: Nhằm xây dựng một gia đình yên ấm, người vợ mong  

đợi gì nơi người chồng –  người chồng mong đợi gì nơi người vợ 

12. 00 am: nghỉ - cơm trưa, - chụp hình lưu niệm. (Anh Kh. Dũng, Anh Thục) 

12. 45 pm:  Báo cáo hội thảo nhóm 1, 2, 3. (Thư ký của nhóm). 

1. 15 pm:  KHÓA 3: Gia đình là cái nôi của sự sống và sự sống lại (Rev.Hưng) 

2. 00 pm:Trao đổi: Tổ chức ĐH kỳ III -Thông tin liên lạc(Rev. Hồ Mậu) 

2. 45 pm: KHÓA 4: Tứ Sứ vụ Thánh Giuse và Mẹ Maria trong Gia đình                                     

Thánh đến Sứ vụ Chồng/Vợ trong gia đình ngày nay (Rev.Kh Anh)  

3. 45 pm: KHÓA 5:  Đối thoại trong gia đình. (Dr. Savio Phạm) 

4. 30 pm: Lời cảm tạ của ban tổ chức ( Anh Hòa) - Lên đường Bình an –  

5. 00 pm: THÁNH LỄ Tạ ơn và Tuyên hứa - Bế mạc  
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GIÁO XỨ OUR LADY OF LOURDES 

10243 12th AVE S. SEATTLE, WA  98168 

 

 

ĐẠI HỘI GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU - KỲ II 2018 

 

CHỦ ĐỀ: 

 

HÃY CHO TÔI MỘT GIA ĐÌNH THÁNH 

ĐỂ TÔI CẢI TẠO THẾ GIỚI 

 

 THỜI GIAN:  TỪ 9:00 AM- 4: 40PM, THỨ BẢY NGÀY 17 THÁNG BA / 2018 

 

 BAN TỒ CHỨC:    -HỘI GIA TRỬỞNG THÁNH GIUSE  

-HỘI HIỀN MẪU, OUR LADY OF LOURDES PARISH 

 

 TRÌNH BÀY VÀ HƯỚNG DẪN HỘI THẢO: 
 

1. REV. JAMES W. NORTHROP ( PASTOR ) 

 
ĐỀ TÀI:    THE IMPORTANT OF THE CHRISTIAN FAMILY 

(Tầm Quang Trọng Của Gia Đình Kitô Giáo) 

                                        

2. REV. PETER ĐOÀN HOÀNG KHÔI ANH ( DIRECTOR OF SDD FORMATION ) 

 
ĐỀ TÀI:  TỪ SỨ VỤ CỦA THÁNH GIUSE / MẸ MARIA TRONG GIA ĐÌNH      

NAZARETH.   ĐẾN SỨ VỤ  CỦA CHỒNG/VỢ TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY                                                           

 

3. REV. NGUYỄN THẾ HƯNG ( PASTOR ). 

 

             ĐỀ TÀI:      GIA ĐÌNH CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG VÀ SỰ SỐNG LẠI. 

 

4.  REV. HỒ MẬU ( DOCTOR OF THE FAMILY MINISTRY ) 

 

                        ĐỀ TÀI:     GIA  ĐÌNH  TRÊN  HẾT,  MỘT QUYẾT TÂM  MẠNH  MẼ. 

 

5. Mr. SAVIO PHAM ( DMIN ) 

 

                        ĐỀ TÀI:     ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH 
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ĐỀ TÀI  

Spiritualy of Family  

Trình bày: Rev. James  Northrop 

I. The Importance of the Christian Family  
--Tầm quan trọng của gia đình Kitô giáo  
 

A. The family is central to the life of the Church and the world. .” 
 

Gia đình là trung tâm của đời sống Giáo hội và thế giới.  
 
1. St.Teresa of Calcutta ““What can you do to promote world peace? Go home 
and love your family  

 

Theo Thánh nữ Therese of Calcutta: Điều gì Bạn có thể làm để thúc đẩy hòa 

bình thế  giới?Hãy về nhà và yêu gia đình cùa bạn.  

2. 2204 “The Christian family constitutes a specific revelation and realization of 

ecclesial communion, and for this reason it can and should be called a domestic 

church.” It is a community of faith, hope, and charity; it assumes singular 

importance in the Church, as is evident in the New Testament. (Catechism of the 

Catholic Church)  

"Gia đình Ki-tô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong 

Hội Thánh vì lẽ đó... phải được coi là một "Hội Thánh tại gia", là một cộng đoàn 

đức tin, đức cậy và đức mến. Tân Ước cho thấy gia đình có một tầm quan trọng 

đặc biệt trong Hội Thánh.  

3. Many of the social disorders stem directly from the degradation of God’s plan 

for the human family. Parents have the sacred obligation of teaching and 

witnessing to God’s love and God’s plan for their lives and the lives of their 

children. They are “the first educators of their children in the ways of faith.” The 

Church must support and help with this mission.  

Nhiều xáo trộn xã hội xuất phát trực tiếp từ việc coi thường chương trình của 

Thiên Chúa cho gia đình nhân loại. Cha mẹ có bổn phận giáo dục và làm chứng 

cho tình yêu và chương trình của Thiên Chúa cho cuộc sống của chính họ và 

của con cái ho. Cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên của con cái về đức tin. Giáo hội 

có nhiệm vụ nâng đỡ và giúp đỡ họ trong sứ vụ nầy.  
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B. Technology has had a huge impact on the development and formation of 

children.   

Các nghiên cứu khoa học kỷ thuật đã có những tác động mạnh mẽ trên sự phát 

triển và đào tạo con cái.  

1. Discernment and prudence are necessary to teach children the proper use 
of technology that is rooted in the dignity of the human person.  

Khoa học kỷ thuật mang lại nhiều thiện ích cho con người, nhưng như nhiều 

nghiên cứu đã chứng tỏ, nó cũng có những mặt tối làm cô lập con người và ngăn 

cản sự phát triển các mối liên hệ với người khác.  

Nhận thức rõ ràng và khôn ngoan thật cần thiết để dạy con cái cách xử dụng 

khoa học kỷ thuật vốn phải dược bén rễ nơi phẩm giá con người.  

2. Technology has brought much good and connectedness to people but it 
also has a huge dark side as studies are showing which isolates people and 
prevents them from developing authentic human relationships with one 
another. St. Paul’s admonition, “I pray you will learn to value the things that 
really matter” (Philippians 1:10) can be a great help to parents.   

  3. Some practical things parents can do to help their children.  

a. Have computers in a public place where children/youth are not tempted to go 
into the dark side of the internet. This creates a degree of accountability.   

b. Establish clear boundaries with television and smart phones that give people a 
chance  socialize without social media. Free zone from cell phone and texting at 
dinner, family time, etc. Game night, no television, etc. Stimulate creativity. 
Enjoy God’s creation and nature, etc.   

Một số điều mà Các cha mẹ có thể thực thi dể giúp con cái họ:  

Đặt máy tính (computers) trong nơi mà mọi người có thể thấy; vì nơi đây con 

cái và những trẻ em khó có thể rơi vào cám bẫy lướt vào các trang mạng nghuy 

hại. Điều nầy sẽ hình thành và đòi hỏi nơi trẻ tinh thần trách nhiệm cho hành 

động của chúng.  
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Thiết lập những ranh giới / khoảng cấm (Parental control) nơi Tivi và điện 

thoại. Những khoảnh khắc quan trọng của gia đình, như ăn tối,  xum họp gia 

đình, giờ kinh tối…tuyết đối không được nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin. 

Không chơi game ban đêm và các hoạt động giống như thế.  

C. Things we can do to strengthen the family.  

Sau đây là những điều cha mẹ có thể thực hiện để làm vững mạnh gia đình.  

1. Parents need retreats, education, and opportunities to foster their own growth as 

Christian men and women. They are the first contact to their children in the ways 

of faith. When children see that forgiveness, reconciliation, and a commitment to 

a parish community are fundamental parts of the marriage, they stand a better 

chance.   

Cha mẹ cần tham dự những buổi tĩnh tâm, hội thảo, giáo dục và nhiều cơ hội 

khác để làm phát triển sự tăng triển với tư cách là những người kitô hữu, Họ 

giữ mối giây liên hệ đức tin trước hết với con cái họ. Khi  

con cái thấy rằng sự tha thứ, hoán cải và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ là yéu tố 

nền tảng của hôn nhân, con cái họ sẽ có nhiều cơ may tốt hơn trong cuộc sống 

của chúng.  

2. More apostolates for families. Family of the Gospel, etc.   

Gia tăng các việc làm tông đồ cho gia đình. Đọc và học hỏi Sách Thánh.  

3. Resources to help children learn to love the Mass and see the importance of 

maturing in their prayer life, etc.   

Nguồn năng lực để giúp con cái là giúp chúng học hiểu đề yêu mến Thánh lễ 

Missa; giúp chúng nhận thức tầm quan trọng của sự trưởng thành trong đời 

sống cầu nguyện.  

4. Better marriage prep classes and ministry to marriage and families. 

(Marriageencounter, Retrouville, Engaged Encounter, etc)  

 Các khóa học dự bị hôn nhân và việc mục vụ cho hôn nhân và gia đình tốt hơn  

5. Baptism in the Holy Spirit, prayer groups, etc.   

Hiểu biết về Bí tích Rửa tội trong Thánh Thần, tham gia các nhóm cầu nguyện….  
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D. Satan doesn’t have to change his strategy. He strives to destroy marriage and 

family.   

Ma quỷ đã không thay đổi chiến lược của chúng. Chúng nỗ lực để tàn phá hôn 

nhân và  gia đình  

1. Families must be protective and proactive fostering healthy communication and 

mutual respect for one another. We also must remember that there is no perfect 
family. We struggle to reach the ideal but must always have access to the Lord’s 
mercy and grace to help people.  

Các gia đình phải được bảo vệ và chủ động bám rễ sâu trong đối thoại hữu ích 

và lòng trân trọng lẫn nhau. Chúng ta cũng nên nhớ rằng không có một gia đình 

nào hoàn hảo cả. Chúng ta phải nỗ lực để vươn tới lý tưởng, nhưng cũng luôn cần 

tới lòng thương xót và ân sủng của Thiên chúa.  

2. No fear — just faith. If your relationship with the Lord is central and your love 
for your family sincere, God will provide everything you need. Even the 
difficulties you experience can be opportunities to celebrate God’s love, mercy, 

and faithfulness.   

Đừng sợ hãi – hãy tin tưởng. Nếu đặt mối liên hệ giữa chúng ta và Thiên chúa ở 

trung tâm cuộc sống; đồng thời tình yêu chúng ta dành cho gia đình một cách 

trung tín, thì Thiên chúa sẽ ban phát mọi ân lành cho chúng ta. Ngay cả khi 

chúng ta gặp những khó khăn, chúng ta nhận thức rằng đây cũng chính là cơ hội 

để tạ ơn Tình yêu, Lòng Thương xót và  Trung thành của Thiên chúa.  

Loving the family means being able to appreciate its values and capabilities, 

fostering them always. Loving the family means identifying the dangers and the 

evils that menace it, in order to overcome them. Loving the family means 

endeavoring to create for it an environment favorable for its development. The 

modern Christian family is often tempted to be discouraged and is distressed at 

the growth of its difficulties; it is an eminent form of love to give it back its 

reasons for confidence in itself, in the riches that it possesses by nature and grace, 

and in the mission that God has entrusted to it. "Yes indeed, the families of today 

must be called back to their original position. They must follow Christ.”[182]  

Tình yêu gia đình có nghĩa là có khả năng trân trọng các giá trị và các tiềm 

năng của gia đình, và bám rễ vào các giá trị đó. Yêu gia đình có nghĩa là nhận 

diện các nguy hiểm và tội ác đang đe dọa gia đình, để chúng ta có thể vượt 

thắng. Tình yêu gia đinh có nghĩa là nỗ lực để sáng tạo cho gia đình một môi 

trường lành mạnh để phát triển. Các gia đình kitô hữu ngày nay thường xuyên 
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bị cám giỗ nản chí và bị nhiều căng thẳng lo âu. Đúng là một hình thức cao độ 

của tình yêu khi trả lại  những lý do của sự trung thành, trong sự phong phú mà 

gia đình có dược bởi bản chất, ân sủng, và trong sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho 

gia đình.” Vâng, thực vậy, các gia đình ngày nay được mời gọi trở lại với chỗ 

đứng ban đầu. Gia đình phải theo Chúa kitô.  

Christians also have the mission of proclaiming with joy and conviction the Good 
News about the family, for the family absolutely needs to hear ever anew and to 
understand ever more deeply the authentic words that reveal its identity, its 
inner resources and the importance of its mission in the City of God and in that 
of man.  

Ngoài ra các Kitô hữu còn có bổn phận phải loan báo cách vui trươi và xác 

tín,”Tin mừng” về gia đình, vì một cách tuyệt đối, gia đình đang còn và mãi mãi 

vẫn còn cần nghe và cần hiểu ngày càng sâu sắc hơn, những lời đích thực mặc 

khải cho gia đình biết chân tình của nó, những tiềm năng và tầm quan trọng sứ 

mạng gia đình trong xã hội loài người và trong Hội thánh Thiên Chúa  

The Church knows the path by which the family can reach the heart of the 
deepest truth about itself. The Church has learned this path at the school of 
Christ and the school of history interpreted in the light of the Spirit. She does not 
impose it but she feels an urgent need to propose it to everyone without fear 
and indeed with great confidence and hope, although she knows that the Good 
News includes the subject of the Cross. But it is through the Cross that the family 
can attain the fullness of its being and the perfection of its love. (St. John Paul II 
Familiaris Consortio # 86)   

Hội thánh biết dâu là con đưởng sẽ đưa gia đình đạt tới chân tính sâu xa nhất 

của nó. Hội thánh được dạy cho biết con đường nầy nơi trường học của Đức Kitô 

và lịch sử, được diễn giảng dưới ánh sáng Chúa Thánh thần. Hội thánh không áp 

đạt, nhưng cảm thấy mình bị đòi hỏi gắt gao phải biều dương con đường ấy cho 

mọi người, không sợ hãi, nhưng với một lòng tin tưởng và hvọng lớn lao, dù biết 

rằng “Tin mừng” cũng bao gồm cả ngôn ngữ cuả thập giá. Chỉ có qua thập giá, gia 

đình mới có thể đạt dược sự viên mãn của hữu thể và sự hoàn thiện của tình 

yêu.  
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ĐỀ TÀI  
 

GIA ĐÌNH TRÊN HẾT, MỘT QUYẾT TÂM MẠNH MẼ 

 
Phụ trách: Rev Francis Hồ Mậu. Dmin  

1. Lời ngỏ với các bậc cha mẹ 

-Các bậc cha mẹ, cũng như tôi, đều yêu thương gia đình mình, và mong muốn gia đình 

phát triển, yêu thương; Gia đình thực sự là nôi ấm.   

- Chắc chắn bạn muốn cho gia đình bạn tốt hơn, chứ không phải một mớ hỗn độn / lộn 

xộn, lại càng không phải vì mọi sự ngẩu nhiên mà được  hay do kẻ khác sắp đặt.  

- Chắc chắn bạn muốn chính các bạn, với tư cách là cha /mẹ, là vợ / chồng, bạn phải có 

quyền sở hữu đặc biệt trên gia đình bạn.  

- Mặc dầu bạn và con cái bạn, không phải là tuyệt hảo, nhưng bạn có thể làm điều tốt đẹp 

để gia đình bạn thành nơi chốn tuyệt vời, thành một gia dình hạnh phúc, theo cách thức 

của bạn.  

- Do đó, bạn phải biết bắt đầu như thế nào và từ đâu: Hãy bắt đầu bằng sự tin tưởng vào 

chính bạn và gia đình bạn.  

- Khi bạn quyết định làm cho gia đình bạn hạnh phúc, lúc đó bạn đã có một dấu ấn khởi 

đầu tốt đẹp, chỉ cần bạn kiên nhẫn, để tận dụng năng lực và sức mạnh, đưa ra một chọn 

lựa cách sống cho gia đình. Hãy kiên quyết giữ vững tinh thần.  

2. Chúng ta HÃY bắt đầu thực hiện những điều nầy   

-Bạn đã làm gương bằng một cuộc sống với sự say mê và có mục đích, một cuộc sống 

đầy cảm thông, đầy nghị lực và đầy sức sống, hay một cuộc sống luôn phàn nàn, tràn 

ngập chuyện đáng ghét?  

- Bạn đã giải quyết một cách có hiệu quả những xung đột đối với các thành viên khác của 

gia đình bạn, hay bạn chỉ dậm châm, đóng sầm cửa và phát điên lên.  

 –Gia đình bạn nhìn thấy bạn giải quyết những thất bại của cuộc sống với một thái độ tích 

cực và hợp lý, hay giải quết chúng bằng những  hành vi nghiện ngập, buông xuôi,bỏ 

đi….  
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-Bạn có làm gương bằng những cách cư xử cao đẹ, bằng việc tránh các hành vi ngồi lê 

đôi mách, nói dối, nguyền rủa và dùng mánh khóe với người khác.  

-Bạn đã làm gương về việc thực hành trách nhiệm xã hội, giáo hội, như tình nguyện tham 

gia các công việc thiện nguyện nơi nhà thờ, trong học dường hay  nơi cư trú địa 

phương…  

- Bạn đã làm gương về những phẩm giá  cá nhân, tôn trọng các giá trị gia đình, ý thức và 

thực hành nghiêm túc về niềm tin tôn giáo, hay chỉ chạy theo các trào lưu thế tục, vật 

chất, hưởng thụ và hiện sinh.  

-Gia dình bạn có thấy Bạn đang nổ lực thực hành một điều gì đó cao hơn, giá trị hơn hay 

vui hơn thay vì với cuộc sống tẻ nhạt buông xuôi hiện tại?  

- Bạn có nổ lực giải quyết những thử thách, những vấn đề của cuộc sống và của gia đình 

bạn, và cố gắng để chuyển hóa nó  thành những cơ hội hữu ích, hay bạn đã biến chúng 

thành một cuộc khủng hoảng và trầm trọng hơn?  

-Bạn có làm gương cho mọi người về cách cư xử với yêu thương, giúp đỡ, hay chỉ phê 

phán chỉ trích và nói xấu sau lưng?  

-Bạn trải qua một ngày đầy sinh lực và tích cực, hay là chán nản, đầy lo lắng và không 

hạnh phúc.  

-Bạn dùng thời gian cho gia đình mình một cách hiệu quả: quan tâm, giúp đỡ các sinh 

hoạt của họ, hay bạn “xin lỗi, tôi đã quá đầy ứ”?  

3. Nếu bạn chưa thực hành tốt công việc của mình, hãy tin tưởng: 

Không bao giờ quá muộn đâu 

Vì trách nhiệm:  

- Bạn phải thay đổi hành động để bạn thực sự là người lớn mà bạn muốn con cái bạn trở 

thành.  

- Dĩ nhiên bạn phải dọn sạch cuộc sống của bạn trước khi yêu cầu chúng dọn dẹp căn 

phòng của chúng.  

- Có thể chúng ta chưa đủ năng lực và động lực để thi hành, nhưng con cái bạn  cần 

những điều đó, chúng cần một tấm gương tích cực.  

- Xin bạn hãy tự tin, bạn có đủ những tiêu chuẩn để trở thành những hình mẫu tuyệt vời 

cho gia đình và con cái bạn.  
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- Dĩ nhiên với lòng quyết tâm của bạn, bạn còn có cả một nguồn sức mạnh nâng đỡ từ 

Thiên chúa, Đức Mẹ và các Thánh..  

- Hãy để cuộc sống của bạn là nhân chứng sống động về những điều mà bạn muốn nhìn 

thấy ở nơi con bạn.  

- CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.  
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ĐỀ TÀI  

 
TỪ SỨ VỤ CỦA THÁNH GIUSE / MẸ MARIA TRONG GIA ĐÌNH 

NAZARETH  ĐẾN SỨ VỤ CỦA NGƯỜI CHỒNG / NGƯỜI VỢ 

TRONG GIA ĐÌNH NGÀY NAY. 
 

Phụ Trách: Rev. Pet Kh. Anh 

 

Gia Đình Thánh Gia được hình thành, lớn lên và kết thúc ở trần thế này 

trong thinh lặng. Tuy các ngài chưa một lần lên tiếng để chỉ bảo ai về 

đời sống hôn nhân gia đình, nhưng việc làm của các ngài trong thinh 

lặng trở nên mẫu gương cho các gia đình trong mọi thời đại. Vậy các 

ngài đã học thinh lặng từ ai? 
 

I. Những Tiếng Ồn Của Thời Đại 
 

1. Tiếng Ồn Của Đôi Mắt 
- Con người dễ dàng tiếp thu qua ngũ quan vì vậy thế giới kinh doanh khai thác 

điểm chung này để buôn bán các mặt hàng của họ. 

- Đi đâu cũng thấy bảng hiệu quảng cáo làm cho chúng ta bận rộn tập trung 

xem. 

- Về nhà có sách báo gửi tận đến nhà miễn phí, TV...( tràn ngập trong các gia 

đình) điện thoại, internet đầy dẫy những quảng cáo về quần áo, nữ trang... 

- Khai thác đam mê của con người, đặc biệt là phái nam. Những hình ảnh, phim 

ảnh khiêu dâm...( Một cách làm sai lạc Giáo huấn của Thiên chúa và giáo hội 

về tình yêu Vợ Chồng) 

- Con người đánh mất cảm giác tội, lương tâm chai lỳ trong tội lỗi.  

- Ngày nay con người tránh dùng chữ tội/tội nhân. Họ dùng chữ lầm lỗi/thiếu 

xót/mistake. Tội/tội nhân có lẽ chỉ được nhắc đến  

- khi lãnh nhận bí tích hoà giải. Đó cũng là lý do mà nhiều người không tin vào 

bí tích hoà giải nữa. 

 

2. Tiếng Ồn Của Cảm Súc 
- Khó chịu, bực tức về công việc, về người làm chung hay về một ai đó cứ diễn 

ra trên đường lái xe về nhà, trong lúc nấu ăn, trong bữa ăn... chiếm mất thời 

gian cho gia đình và bản thân. 

- Hình ảnh kẻ thù vẫn hằn trong lòng 

- Bóng hồng, công tử phảng phất trong tâm hồn 
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3. Tiếng Ồn Của Đôi Tai 
- Trước đây âm nhạc phát xuất từ thánh đường. Ngày nay âm nhạc đi sâu vào 

trong mọi sinh hoạt của con người: nơi làm việc, nhà hàng, chợ búa, lái xe, về 

nhà, phòng ngủ... 

- Con người dùng tiếng ồn của âm nhạc để xoá tan sự thinh lặng; con người sợ 

thinh lặng. 

- Mở nhạc để thay thế sự thinh lặng, chứ không phải là thưởng thức. 

- TV mở 24/24 

- Thích nghe chuyện kể về người khác. 

 

4. Tiếng Ồn Của Miệng Lưỡi 
- Chuyện phim về một người luật sư. 

- Nói  xấu về người khác, nói tốt cho mình. Cái miệng như là cái bánh lái của 

chiếc tàu. 

 

5. Tiếng Ồn Của Đôi Tay 
- Sự tiện lợi của điện thoại và tác hại trong cuộc sống.  

- Con người ít đối thoại với nhau, nhưng dùng text nhiều hơn.  

- Đôi tay làm việc luôn cả trong bữa ăn, chiếm luôn thời gian của gia đình. 

- Điện thoại được vào tham dự thánh lễ. 

 

II. Thiên Chúa Không Nói, Nhưng Tiếng Của Ngài Rất 

Rõ 
 

1. Thiên Chúa Của Chúng Ta Có Tên Là Thiên Chúa Thinh Lặng 
- Thiên Chúa luôn luôn gặp Maisen và các tiên tri của Ngài trên núi cao hay 

trong sa mạc, trên núi.  

- Chúa Giêsu sống ẩn giật 30 năm. Chúa Giêsu vào trong sa mạc 40 đêm ngày 

trước khi giảng dạy. 

- Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện thường xuyên vào đêm tối đến rạng sáng. 

- Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi cao và biến hình rồi có tiếng Chúa Cha 

phán... Thinh lặng là nơi Thiên Chúa đối thoại và ngự trị. 

- Chúa Giêsu chết âm thầm trên thập giá. 

- Phục Sinh trong âm thầm và về trời cũng trong âm thầm. 

- Nhìn vào Chúa Thánh Linh.  

- Gia đình gặp gỡ Thiên Chúa thinh lặng ( Jahvê thường gặp gỡ gia đỉnh đầu 

tiên trong  mỗi buổi chiều, và trong cơn gió thoảng hiu hiu, một cõi tĩnh lặng 

tuyệt vời giữa Chúa và gia đình) 
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2. Huyền Nhiệm và Thánh Thiêng Của Thinh Lặng 
- Ngày nay hai chữ thánh thiêng (sacred/holy) hầu như không còn được nói đến, 

nhất là trong thế giới phương tây. Sống trong một thế giới đi tới đâu cũng toàn 

là những biển quảng cáo, kêu gọi, chiêu dụ. Có lẽ nếu ai còn đến nhà thờ thì 

còn nếm được những giây phút thánh thiêng trong lúc cử hành thánh lễ, chầu 

Thánh Thể, đi đàng thánh giá, chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi, giờ kinh 

trước thánh lễ... Và những gia đình nào còn giữ được thói quen đọc kinh gia 

đình thì hai chữ thánh thiêng vẫn còn tồn tại. 

- Văn hoá Việt, cách riêng gia đình Việt Nam, cho chúng ta rất nhiều ý thức về 

sự thánh thiêng. 

- Mẫu gương của Mẹ Maria / và Thánh Giuse trong Trẩm lặng để dõi theo và 

vâng phục Thánh ý của Thiên chúa 

 

3. Cái Gì Liên Kết Giữa Thinh Lặng và Huyền Nhiệm 
- Đối với con người, chúng ta dùng lời nói để diễn đạt, thể hiện suy nghĩ, quan 

niệm, hiểu biết của chúng ta. 

- Nhưng khi trực diện với Thiên Chúa, chúng ta có cần lên tiếng nói hay không? 

Liệu rằng khả năng ăn nói của ta có thuyết phục được Thiên Chúa không? 

Liệu rằng sự hiểu biết, khôn ngoan của ta có bằng Thiên Chúa không? 

- Thiên Chúa huyền nhiệm. Đức tin là một món quà huyền nhiệm. Những điều 

Thiên Chúa ban cho ta là huyền nhiệm. 

-  Những vất vả nhọc nhằn trong đời sống Gia đình là huyền nhiệm. Sự chung 

thủy và tình yêu và lòng ận tâm trong gia đình là một huyền nhiệm. Những gì 

mà khoa học, tri thức không thể giải thích được là huyền nhiệm. Mà huyền 

nhiệm chỉ có thể cảm nghiệm được qua thinh lặng. Vì vậy nếu không thinh 

lặng thì không thể cảm nếm được huyền nhiệm trong cuộc sống. 

- Lời của ĐHY Robert Sarah: “In killing silence, man assinates God/Khi tiêu 

diệt thinh lặng, con người ám sát Thiên Chúa.”  

- Gia đình là nơi thánh thiêng mà Thiên Chúa thiết lập. Hãy trả lại cho gia đình 

sự thinh lặng thánh thiêng. 

 

4. Hiệu quả và những sự lạ lùng từ thinh lặng 
- Thinh lặng đưa chúng ta đến Thiên Chúa. 

- Đứng thinh lặng trước sự hiện diện của Thiên Chúa là cầu nguyện.  

- ĐHY Sarah: “Hỡi những người bạn và tình nhân của Thiên Chúa. Các bạn 

càng thinh lặng, các bạn càng yêu mến Chúa hơn. Các bạn càng để trong tâm 

hồn lặng thinh và trống rỗng, các bạn càng dễ dàng nghe tiếng Chúa và được 

Ngài phủ lấp. Các bạn càng trực tiếp đối thoại với Thiên Chúa, mặt đối mặt 

trong thinh lặng, diện mạo của các bạn càng trở nên sáng chói giống như mặt 

của Maisen trở nên sáng ngời sau khi đàm đạo với Thiên Chúa. Sáng đến nỗi 

ông phải lấy khăn che mặt lại vì sợ mắt của dân không tiếp nhận nổi ánh sáng 

đó.” 

- ĐHY Sarah: Thinh lặng là sự tự do lớn nhất của con người mà không ai, 

không quyền lực nào, không tiếng ồn nào có thể cướp đi món quà quý giá này 

từ Thiên Chúa ban cho.  
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- Trong thinh lặng, chúng ta mời gọi người khác vào trong tim, vào trong nội 

tâm của ta.  

- Hãy nhìn vào thiên nhiên.  

- Gia đình phát triển trong thinh lặng. 

 

5. Trong thinh lặng Thiên Chúa trao ban tình yêu 
- Thiên Chúa trao ban con một của Ngài vào tay cặp vợ chồng trong thinh lặng.  

- Trong thinh lặng Ngôi Hai chào đời tại hang bò lửa.  

- Trong thinh lặng Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, hơi thở đó chính là Thánh 

Linh, là sức sống cho nhân loai. 

- Gia đình được mời gọi trao ban tình yêu trong thinh lặng. 

 

III. Thiên Chúa và Sự Dữ 
- Thánh Giuse đã đón nhận sự dữ như thế nào? 

- Hãy nhìn xem Đức Mẹ đã hành xử ra sao trước sự dữ?  

- Con người làm gì khi đối diện với sự dữ. 

- ĐHY Sarah: “Thinh lặng không có nghĩa là thụ động hay đầu hàng nhưng đó 

là phương thức để tránh sự dữ hơn có thể xảy ra.” 

- Dụ ngôn lúa và cỏ lùng. 

- Vụ nổ súng giết 17 người tại một trường trung học Florida.  

- Đứng trước sự dữ, Giáo Hội hành xử ra sao?  

 

IV. Gương sáng của sự thinh lặng trong thời đại chúng ta  
- Đức Thánh Cha Benedict XVI. 

- Teresa thành Calculta.  

- Hy sinh trong âm thầm của những phụ nữ có chồng bị bắt giam trong các trại 

cải tạo. Lòng chung thuỷ của người phụ nữ VN, không chỉ là người Công 

Giáo. Và sự hy sinh to lớn ấy đã đem lại cho xã hội nhiều nhân tài, bằng cấp 

và giáo hội nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. 

- Hy sinh của một người mới tin Chúa nhưng gặp sự cản trở để sống đạo từ một 

người chồng vô thần, phỉ báng tôn giáo.  

- Hy sinh và chịu đựng của một người theo đạo chồng.  

- Thánh Gia Thất một sự trầm lặng làm nên những điều tuyệt vời    
           nhất: Cộng tác tích cực trong  chương trình Ơn Cứu độ 

 

V. Đề Nghi Một Vài Phương thức giúp thinh lặng 
 

1. Giảm tiếng ồn của đôi mắt 
- Đọc. 

- Tập bỏ điện thoại qua một bên khi làm những công việc quan trọng. 

- Trước khi đi ngủ không nên dùng điện thoại để xem FB hay mua sắm online 

hay bất cứ điều gì làm cho tâm trí ồn ào.  

- Không xem phim ảnh, nhất là phim bộ quá nhiều giờ trong một ngày. 
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2. Giảm tiếng ồn của đôi tai 
- Không nghe nhạc kích động, tập nghe nhạc thánh ca và giao hưởng hoặc giữ 

thinh lặng tuyệt đối. 

- Không nên nghe quá nhiều tin tức vì hầu hết tin tức là tin tức vì vậy dễ làm 

tinh thần buồn chán và mệt mỏi. 

- Không nghe những chuyện nói xấu về người khác. 

 

3. Giảm tiếng ồn của cảm súc 
- Thể hiện bằng thân xác. Người Việt có thói quen bái mình. Người tây phương 

có thói quen bái quỳ. Người  theo đạo Hồi, khi nguyện kinh, cầu nguyện, họ 

bái quỳ và úp mặt sát đất như là dấu chỉ của lòng khiêm hạ và tôn kính sự hiện 

diện của Thiên Chúa. Khi tự không thể trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa 

thì chúng ta không thể gặp gỡ Ngài và đối thoại với Ngài được. 

- Không nên nghe, xem, đọc quá nhiều những gì tạo cảm súc mạnh như phim 

truyện tình cảm ướt át, bạo lực, trả thù, kết thúc bi đát... 

 

4. Giảm tiếng ồn của đôi tay 
- Tạo bầu khí thánh thiêng trong gia đình: giờ cơm chung, giờ kinh chung, 

không dùng điện thoại, máy móc trong lúc ăn cơm. 

- Không nên đặt quá nhiều công việc dồn lại trong một ngày hay một thời gian 

ngắn. Khi con người quá bận rộn, rất dễ nóng nẩy, thiếu tập trung và sẽ không 

thể tìm được thinh lặng. 

 

5. Giảm tiếng ồn của miệng lưỡi 
- Nói điều người khác muốn nghe và biết lắng nghe điều người khác muốn nói. 

- Không được nói trong lúc nóng giận. 

- Biết nói “xin lỗi”. 

- Biết nói “cám ơn”. 

 
                                          
                                           

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW0YnE1uzZAhUJyWMKHUoSBTgQjRx6BAgAEAU&url=http://clipart-library.com/cross-cliparts.html&psig=AOvVaw0sbpL7b4uCf8o8mRkj-xDX&ust=1521146504582286
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ĐỀ TÀI  

 
 

GIA ĐÌNH 
CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG VÀ SỰ SỐNG LẠI 

 
     Phụ Trách: Rev. Nguyễn T Hưng 
  

1. CÁI NÔI SỐNG:  
 Vợ Chồng:  ước ao của đôi cặp.  

 Vợ Chồng và Con Cái:  mầm mống của gia đình.  

 Cha Mẹ và Anh Chị Em:  Phát Triển gia đình.  

 Ông Bà Cha Mẹ Con Cháu Chắt:  Đại Gia Đình và Tiểu Gia Đình.  

 Sống Tự Nhiên.  

 Sống Liên Hệ.  

 Sống Vai Vế.   

 Sống Thay Đổi.  

 Sống Tạm.  

  

2. CÁI NÔI SỐNG LẠI:  
 Vơ Chồng:  Ơn gọi đôi lứa  

 Vợ Chồng và Con Cái:  Ơn gieo sự sống thật  

 Cha Mẹ và Anh Chị Em: Ơn Thánh Gia  

 Ông Bà Cha Mẹ Con Cháu Chắt:  Ơn Thánh Hoá  

 Sống Siêu Nhiên  

 Sống Hiệp Thông  

 Sống Giáo Hội  

 Sống Truyền Đạo  

 Sống Không Hết  

  

Hỏi Lòng:  
 Cái gì vui nhất?  

 Cái gì buồn hoài?  

 Cái gì còn lại sau khi buồn tới vui đi?  
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ĐỀ TÀI  

ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH 

DOCTOR OF COMMUNICATION 

 
Phụ Trách: Dr. Savio Phạm 

 
1. Định nghĩa Đối Thoại  

2. Đối tượng trong Đối Thoại   
a. Người gửi và người nhận  

b. Thông Điệp  

c. Tiếng ồn  

d. Hàm ý/Ẩn ý  

 

3. Các thể lại của Đối Thoại  

    a.Trực tiếp  

     b. Một chiều  

     c. Vòng vo   

     d. Ngỏ  

 

4. Những thách đố trong đối thoại  

    a. Dữ kiện hay sự thật (Fact vs. truth)  

     b. Giả định (assumption)  

     c. Chủ ý (Intention)  

     d. Cảm xúc  (Emotion)  

     e. Chân thành (Sincerity)  

     f. Tầng số (Frequency)  

     g. Thinh lặng (Silence)  

 

5. Khuyến khích  
    a.Với nhau  

     b. Với Chúa và qua Chúa  

     c. Với con cái  
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ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH KỲ I – 2017 

CHỦ ĐỀ:   

GIA TRƯỞNG, NGƯỜI  KIẾN  TẠO  HẠNH   PHÚC  GIA  ĐÌNH. 

THỜI GIAN:  TỨ 8: 30 AM  –  4:30 PM, THỨ BẢY, NGÀY 18 THÁNG 4 / 2017. 

ĐỊA ĐIỂM :  GIÁO XỨ OUR LADY OF LOURDES,  10243  12
th
 AVE S. SEATTLE, 

WA98168 

LIÊN LẠC :  LINH MỤC FRANCIS X. HO MAU,  Đ / T (714) 371 – 7278 

THUYẾT TRÌNH VIÊN: 

- LM. CÔNG ĐỨC  ( CHÁNH XU G/XỨ OUR LADY OF LOURDES & ST 

THOMAS): 

ĐỀ TẢI  1 :   TÌNH YÊU VÀ QUAN TÂM CỦA GIÁO HỘI QUA TÔNG 

HUẤN GIA ĐÌNH ( FAMILIA CONSORTIA ) 

- LM. TUẤN, D. Min. ( CHÁNH XỨ GX TACOMA, WA - Ch/ tịch LĐCG Tây Bắc ) 

  ĐỀ TÀI  2 :   GIA TRƯỞNG VỚI  SỨ VỤ CỘNG TÁC VỚI GIÁO HỘI 

- LM  KHÔI ANH  ( GIÁM ĐỐC ƠN THIÊN TRIỆU TU ĐOÀN NHÀ CHÚA ) 

 ĐỀ TÀI  3 :  GIA TRƯỞNG VỚI  SỨ VỤ GIÁO  DỤC GIA  ĐÌNH 

- LM  HỒ MẬU, D. Min  ( PHÓ XỨ GX OUR LADY OF LOURDES, SEATTLE, WA)  

 ĐỀ TÀI  4:   GIA TRƯỞNG  ƠI,  HÃY  KIẾN  TẠO  HẠNH  PHÚC  GIA ĐÌNH. 

 HỘI THẢO:  CHIA XẺ KINH NGHIỆM SỐNG ĐỘNG:  

1- PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. 

2- NHỮNG KHÓ KHĂN CHO SỨ VỤ GIA TRƯỞNG NGÀY NAY ?  

3- CÁCH THỨC NÀO BẠN ĐÃ XỬ DÙNG ĐỂ LÈO LÁI GIA ĐÌNH VƯỢT 

QUA NHỮNG KHÓ KHĂN ? 

CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG CHO MỌI NGƯỜI 
 
 


