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Lời Tựa
Kính thưa quý đọc giả của Đặc San Tin yêu,
Giáo Xứ Thánh Giuse được mang tên gọi thân thương của một vị thánh cả, đó là thánh Giuse. Và không
những giáo xứ được mang tên gọi của thánh Giuse, mà giáo xứ còn được thánh Giuse làm quan thầy. Điều
này có nghĩa là giáo xứ được thánh Giuse cầu thay nguyện giúp, được thánh Giuse an ủi chở che, và giáo xứ
được thánh Giuse làm gương cho đời sống đức tin hằng ngày.
Trong Thánh Kinh, thánh Giuse được ca tụng qua các nhân đức của Ngài và qua các sứ vụ mà Ngài đã hoàn
tất một cách vô cùng quảng đại và bao dung. Ngài đã trở nên một tấm gương tuyệt vời về lòng quảng đại, và
sự bao dung của Ngài khiến mỗi người chúng ta phải thán phục. Với quyết tâm noi gương thánh Giuse để
sống đức tin của mình, chúng tôi trong Ban Biên Tập đã chọn nhân đức quảng đại và bao dung của thánh
Giuse làm chủ đề cho Đặc San Tin Yêu nhân dịp Tết Kỷ Hợi.
Chúng tôi hy vọng rằng: với tâm tình quảng đại và bao dung, chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới với một tâm
hồn quảng đại hơn và bao dung hơn. Chúng tôi đã đưa nhân đức quảng đại và bao dung vào trong hai câu đối
Tết năm nay: “Mừng Xuân Quảng Đại Thêm Công Đức, Đón Tết Bao Dung Bớt Não Phiền.” Quảng đại có
nghĩa là rộng lớn, tâm hồn và cuộc sống của mình trở nên rộng lớn hơn. Bản thân mình biết nghĩ cho người
khác, biết chia sẻ, biết giúp đỡ và biết cho đi. Bản thân mình dám chịu thiệt thòi cho lợi ích của người khác,
như thánh Giuse đã dám cho đi cả cuộc đời còn lại để chăm sóc cho Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu.
Còn sự bao dung độ lượng của thánh cả Giuse thì khiến chúng ta cũng phải ngã mũ bái chào. Khi hay tin
Đức Maria mang thai, và thai nhi không phải con mình, thánh Giuse đã không để cho những tự ái cá nhân,
hay những suy nghĩ của cảm súc làm chủ. Thánh Giuse chỉ cần lên tiếng nói rằng: thai nhi đó không phải của
Ngài, thì chắc chắn cả Đức Maria và thai nhi Giêsu đều bị ném đá chết theo luật Do Thái. Thánh Giuse đã
mở rộng tâm hồn mình để bao dung. Ngài đã mở rộng tâm hồn để đón nhận những điều mà chính Ngài chưa
hiểu.
Một tâm hồn bao dung thì luôn sẵn sàng đón nhận hết mọi điều, không cảm thán, không rêu rao, không cay
đắng, và luôn có một tâm hồn bình an. Một tâm hồn bao dung không chấp nhất những chuyện lặt vặt, không
tính toán chi ly, không ôm ấp hận thù, và không hề có ác ý làm tổn thương ai. Một tâm hồn bao dung luôn
biết tìm cách để tha thứ, tìm cách để nối kết, tìm cách để bỏ qua những chuyện xích mít, và tìm cách để giao
hòa.
Chúng tôi tin rằng: tất cả chúng ta đều có lòng quảng đại và bao dung, và chúng ta cần phải chia sẻ lòng
quảng đại và bao dung với nhau. Chúng ta cần phải khích lệ nhau phát huy lòng quảng đại và bao dung của
mình hơn nữa trong năm mới này. Nguyện xin thánh cả Giuse luôn cầu bàu cho mỗi người chúng ta. Và
nguyện xin Thiên Chúa của lòng quảng đại và bao dung luôn ban muôn phúc lành cho quý đọc giả.
Kính bút,
Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chủ Nhiệm và Chủ Bút.
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THƯ ĐẦU XUÂN
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Chúng ta đang hân hoan chào đón một mùa Xuân mới. Muôn hoa đang đua nở, muôn cây đang đâm chồi
nảy lộc, và muôn sự đang chuyển mình hướng tới một tương lai mới. Chúng tôi trong Giáo Xứ Thánh
Giuse xin kính chúc cho quý ông bà và anh chị em một năm mới Kỷ Hợi được muôn vàn ơn phúc và
một tương lai đầy hứa hẹn.
Ngày xưa tổ tiên chúng ta đã chọn mùa Xuân để bắt đầu một năm mới: Thiên hạ tứ thời Xuân tại thủ, là
bởi vì trong bốn mùa, chỉ có mùa Xuân diễn tả được sự bắt đầu mới đầy hứa hẹn và đầy sức sống một
cách tự nhiên nhất. Ý nghĩa này rất phù hợp với tinh thần cầu tiến của cha ông chúng ta và quan trọng
hơn hết là ý nghĩa này rất phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dạy chúng ta trong thư
gởi tín hữu Ephêsô rằng: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, đó là con người đã bị hư
nát vì buông theo những đam mê lầm lạc. Hãy mặc lấy con người mới, đó là con người đã được sáng
tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để anh em được sống công chính và thánh thiện.”
Năm cũ sắp qua và năm mới đang đến, chúng ta hãy tiến tới năm mới với một hướng đi mới. Đặc biệt
trong năm mới này, chúng ta đã chọn phương châm: Quảng Đại và Bao Dung để hướng tới. Vậy chúng
ta hãy mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy đời sống mới bằng cách rèn luyện nhân đức quảng đại và bao dung.
Chúng ta hãy bắt đầu làm mới ngay trong tâm hồn của mình, hãy làm cho tâm hồn mình được rộng lớn
hơn và bao dung hơn. Chúng ta hãy cùng nhau canh tân lại những quan điểm hẹp hòi sai lệch, sửa đổi
những cách suy nghĩ tiêu cực và đen tối, phục hồi lại lòng quảng đại và bao dung.
Trong năm vừa qua, lòng quảng đại của anh chị em đã được thể hiện qua các chương trình bác ái thật tốt
đẹp. Chúng ta đã tham gia đóng góp công sức và tiền của để phát triển giáo xứ. Chúng ta đã tham gia
đóng góp vào những chặng đàng thánh giá. Chúng ta đã tham gia đóng góp cho chương trình bác ái ở
Phi Châu. Chúng ta đã tham gia vào chương trình bác ái ở quê nhà Việt Nam. Chúng ta đã tham gia vào
chương trình bác ái tại trong giáo phận Charlotte. Chúng ta đã tham gia vào các sinh hoạt hàng tuần của
giáo xứ và các dịp tổ chức hội chợ.v.v..
Trong năm vừa qua giáo xứ chúng ta đã có những tấm gương quảng đại dấn thân theo Chúa trong đời
sống thánh hiến. Đó là Tân Linh Mục Giuse Lê Thông Trường, một người con của giáo xứ đã được thụ
phong linh mục cho Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời và đã trở về giáo xứ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn. Sau đó tân
linh mục đã nhận bài sai đi truyền giáo ở Thái Lan. Trong năm vừa qua giáo xứ của chúng ta đã được
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quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đến phục vụ. Với tấm lòng quảng đại, quý sơ đã không quản
ngại để cùng đồng hành với giáo xứ chúng ta. Một ơn gọi theo Chúa trong chức vụ phó tế vĩnh viễn đầu
tiên trong giáo xứ đã trổ sinh hoa trái. Đó là Thầy Phó Tế Đaminh Nguyễn Thanh Quang, một người con
của giáo xứ đã được Đức Giám Mục Peter Jugis truyền chức phó tế và thầy đã nhận bài sai về phục vụ ở
giáo xứ.
Trong năm vừa qua, từ sức khỏe cho đến của cải vật chất và gia đình, chúng ta đã nhìn thấy sự quảng đại
của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 127 đã xác định rằng: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là
uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.” Thiên Chúa
luôn quảng đại với chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Thiên Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta
những điều chúng ta mong ước. Chúng ta đã có một giáo xứ Việt Nam. Chúng ta được thờ phượng Chúa
và sinh hoạt bằng tiếng Việt Nam. Chúng ta đều có công ăn việc làm và có điều kiện để học hỏi và tiến
thân. Đó là ơn Chúa đã ban một cách vô cùng quảng đại cho chúng ta.
Lòng bao dung của Chúa là nơi nương tựa của mỗi người chúng ta. Bởi vì trong năm vừa qua, có lẽ ai
trong chúng ta cũng đã có lần phạm tội mất lòng Chúa, và chúng ta đã không ít lần làm tổn thương nhau.
Nếu Thiên Chúa không bao dung, nếu Thiên Chúa chấp tội, thì ai trong chúng ta có thể đứng vững trước
mặt Chúa. Thiên Chúa đã bao dung ban ơn tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa đã gánh tội dùm chúng ta,
bởi vì những tội mà chúng ta đã phạm, chúng ta không gánh nổi. Chúng ta chỉ còn cách nương tựa vào
lòng bao dung của Thiên Chúa và Chúa đã bao dung.
Chúng ta đã được Thiên Chúa bao dung. Vậy trong năm mới này chúng ta cũng hãy sống bao dung hơn.
Chúng ta hãy biết dành chỗ cho người khác trong tâm hồn mình. Chúng ta hãy học biết đón nhận những
điều mình không thích, làm việc chung với những người mình không hợp ý, tha thứ cho những người đã
làm tổn thương mình, và học sống chung với những người mà mình đã nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm
của họ. Chúng ta cũng không quên cầu xin Chúa ban ơn cho những người chung quanh, bởi vì họ cũng
cần phải có sự bao dung để đón nhận chúng ta. Họ cần có sự bao dung để làm việc chung với chúng ta,
họ cần có sự bao dung để tha thứ cho chúng ta và họ vô cùng cần sự bao dung để có thể sống chung với
chúng ta.
Khi mỗi người chúng ta biết sống quảng đại hơn, thì từ trong tâm hồn cho đến cuộc sống, chúng ta sẽ
đón nhận được ơn phúc của Chúa một cách dồi dào hơn nữa. Khi chúng ta biết sống bao dung hơn, thì
tâm hồn của chúng ta sẽ được bình an hơn rất nhiều. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi những phiền não.
“Mừng Xuân quảng đại thêm công đức, đón Tết bao dung bớt não phiền.” Chúng tôi xin kính chúc cho
tất cả quý cha, quý thầy sáu, quý sơ, quý ông bà và anh chị em được thêm ơn quảng đại và bao dung để
tiếp tục xây dựng cộng đoàn giáo xứ, xây dựng mái ấm gia đình và xây dựng công đức cho đời sau.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho mỗi người chúng ta, để trong những việc
chúng ta làm, chúng ta làm sáng danh Chúa.
Kính thư,
Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ
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Kỷ Hợi (2019)
---***--Táo Nhà Thờ
-----Khải tấu Ngọc Hoàng,
Nơi cõi nhân gian,
Thần là ông Táo.
Hàng năm báo cáo,
Những chuyện xẩy ra,
Của một năm qua,
Thật là nhiều lắm.
Hẳn Ngài muốn nắm,
Lý lịch của thần,
Để lỡ khi cần,
Sưu tra cho dễ.

Vâng!
Quả thật như thế,
Thần người Việt Nam,
Đã có thời làm,
Một anh lính chiến.
Qua cơn quốc biến,
Sống đời lưu vong,
Nay sống trong lòng,
Của một Xứ Đạo.
Thần xin báo cáo,
Một cách rạch ròi,
Xấu tốt ra sao,
Chẳng hề giấu giếm.
Một sự chuyển biến,
Hết sức nhiệm mầu,
Sống ở đây lâu,
Rồi thần mới biết!
Người người thân thiết,
Như một gia đình,
Ai nấy nhiệt tình,
Lo việc Giáo xứ.
Từ một tiểu tử,
Tới vị cao niên,
Tất cả một niềm,
Yêu Cha kính Chúa!
Tính từ cái thưở,
Chục năm về trước,
Lạ cái, lạ nước,
Thần "mu" về đây.
Nơi Giáo Xứ này,
Nhà Thờ nhỏ xíu.
Mọi thứ đều thiếu,
Thiếu cả giáo dân.
Phía trước có sân,
Kêu "parking lot".
Nhưng chỉ thưa thớt,
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Ít chục chiếc xe,
Ra vào khỏe re,
Chẳng hề thấy kẹt.
Thế rồi từng bước,
Ngày tháng dần qua,
Thật đúng như là,
Một sự mầu nhiệm!
Giáo Xứ chuyển biến,
Mỗi ngày mỗi đông,
Ngài để ý trông,
Ngày nay thì biết.
Ngu thần thú thiệt,
Tưởng như ngủ mớ,
Trước một cơ sở,
Quả thật huy hoàng.
Thánh Đường đẹp sang,

Giáo dân đông đúc.
Lễ trọng có lúc,
Không thể chen chân,
Thậm chí ngoài sân,
Cũng có người đứng.
Khi nào có hứng,
Bệ Hạ tới chơi,
Ngu thần xin mời,
Tham quan cho biết.
Nếu kể chi tiết,
Thì còn rất nhiều,
Chứ chỉ bấy nhiêu,
Sao gọi là đủ?
Giả như xưa cũ,
Chẳng nói làm gì,
Bệ Hạ chỉ đi,
Một loáng là hết.
Nay thì hơi mệt,
Ra khỏi Nhà Thờ,
Ngu thần xin mời,

Tin Yêu 2019 - Quảng Đại và Bao Dung

Ngài thăm trường học,
Tên rất dễ đọc,
Là Trường Thiên Mẫu.
Nơi này hiện có,
Nhiều loại học viên,
Tất thẩy ưu tiên,
Cho việc sống đạo,
Giới thầy, cô giáo.
Chọn lọc kỹ càng,
Các vị đều là,
Thành viên Giáo Xứ.
Hẳn Ngài mệt lử,
Vì đi vòng vòng,
Nhưng vẫn chưa xong,
Còn một nơi nữa.
Vừa bước tới cửa,
Đã thấy mùi thơm,
Chẳng đâu vui hơn,
Hội trường Giáo Xứ.
Nơi có đủ thứ,
Mọi người cùng ưa,
Từ sáng tới trưa,
Lúc nào cũng có.
Ngay sát cửa đó,
Là bàn cà phê,
Hạ thần rất mê,
Cái mùi thơm phức!
Ngọc Hoàng mặc sức,
Thưởng thức tận tình,
Tiền trả tùy mình,
Nhưng chẳng nên vội,
Kiếm được chỗ ngồi,
Rồi ta xử lý!
Bệ Hạ để ý,
Nhà bếp mà xem,
Món nào thấy thèm,

Thì kêu món đó.
Bếp này hiện có:
Hủ tíu, bò kho,
Bún riêu, bún bò,
Phở tái nước béo.
Một dĩa rất khéo,
Cơm sườn, giò chả,
Lại còn có cả,
Bánh đúc mắm tôm,
Vừa nuốt khỏi mồm,
Muốn ăn miếng nữa!
Hạ thần xin hứa,
Chẳng nói quá lời,
Chủ ý xin mời,
Thử qua cho biết!
Lại còn đặc biệt,
Cả dãy thức ăn:
Cứ việc đưa tay,
Mặc sức ta chọn.
Thưởng thức từng món:

Nem cuốn, chả giò,
Bánh ú, bánh bò,
Món nào cũng có!
Nếu có "bu nó",
Cùng đi với Ngài,
Rau xanh, bắp cải,
Chỉ cách vài bươc!
Bà cứ chọn trước,
Sau đó trả tiền,
Chả có gì phiền,
Tiện hơn ngoài chợ.
Đó là cơ sở,
Nói ở trong nhà,
Nay xin ra ngoài,
Thăm parking lot:
Nơi đậu rất tốt,
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Đủ mọi loại xe,
Nói chẳng phải khoe,
Toàn là "xe xịn"!
Parking chật kín,
Tràn ra lề đường,
Của khách bốn phương,

Con cùng một Chúa.
Cơ sở, tiền của,
Mới là vật chất,
Điều quan trọng nhất,
Lại là tinh thần.
Xin tâu sang phần,
Giáo Xứ tổ chức!
+++
Thật là hết sức,
Đạo đức, quy mô,
Giáo Xứ nào to,
Cũng chỉ đến thế!
Ngu thần xin kể:
Từng hội, từng đoàn,
Hết sức đàng hoàng,
Để Ngọc Hoàng nắm!
Nhẹ nhàng, mau mắn,
Là Hội các bà,
Tên đủ kêu là:
Bà Mẹ Công Giáo!
Hết sức xông xáo,
Trong đủ mọi việc,
Trước là cầu nguyện,
Sau chuyện chân tay,
Bếp núc đã hay,
Buôn bán lại giỏi.
Cha Xứ thường nói:
Nhờ hội các bà,
Giúp Giáo Xứ ta,
Ngày thêm phát triển!
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Còn muốn thăng tiến,
Phải có các ông,
Chính là tên gọi.

Ngu thần xin kể,
Thêm một hội đoàn,
Hội này chỉ toàn,
Bạn trẻ thanh niên,

Ngoài chuyện cầu nguyện,

Đem Ngọn Lửa Thiêng,

Liên Minh Thánh Tâm,

Còn việc Tông Đồ,
Quý ông chăm lo,
Mở mang nước Chúa!
Tiếp ngay theo đó,
Có một đạo binh,
Tên gọi rất xinh,
Đạo Binh Đức Mẹ.
Hầu hết đã trẻ,
Hoặc chẳng quá già,
Nửa cô, nửa bà,
Đồng hành với Mẹ!
Thế rồi cứ thế,
Như khắc như in,
Truyền bá đức tin,
Của người Công Giáo!
Lại xin báo cáo,
Thêm một hội này,
Từ xưa tới nay,
Người người cung kính.

Như đối diện chính,
Thịt, Máu Thành Người.

Rộng khắp nơi nơi,
Đền Tạ Thánh Thể!
Tương tự như thế,
Các em thiếu nhi,
Cung kính khác gì,
Quý vị người lớn.
Chuyện thật, chẳng bỡn,

Cũng có một đoàn,
Tên gọi rất ngoan,
Thiếu Nhi Thánh Thể.

Hướng dẫn cho người,
Đi dúng con đường,
Là đường của Chúa.
Đã từ muôn thưở,
Là đường sự thật,
Và còn duy nhất,
Là đường sự sống!
Hết sức sống động,
Thêm một tổ chức,
Nhiều người nô nức,
Mau mắn tham gia,
Ấy đó chính là:
Hôn nhân thăng tiến,
Hay quen với "tiếng",
Thăng Tiến Hôn Nhân,

Để đọc cho vần,
Ý là vẫn vậy!
Ngu thần sở cậy,
Lòng tốt Ngọc Hoàng,
Nơi cõi Thiên Đàng,
Tâu cho một tiếng:
Rằng Ngài đã viếng,
Giáo Xứ Việt Nam,
Tên gọi rất quen,
Giuse Thánh Cả.
Tọa lạc ngay ở,
Charlotte NC,
Bất cứ chuyện gì,
Cũng đều rất tốt!
Cha con như một,
Hết sức thuận hòa,
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Điều Cha nói ra,
Là con thực hiện!
Thế nên mọi chuyện,
Đều rất nhịp nhàng,
Giáo Xứ lại càng,
Ngày một tiến bộ.
Chẳng hề để hổ
Giáo Xứ Việt Nam,
Mỗi ngày mỗi làm,
Sáng danh Thiên Chúa.
Vì Người đã hứa:
Những kẻ lòng ngay,
Sẽ được đời này,
Bình an dưới thế!
Cũng luôn một thể,
Kính chúc Ngọc Hoàng,

Nơi cõi cao sang,
Được nhiều ân phước!
Vạn tuế, vạn tuế!
Vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!
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ngày. Riêng ngày Chúa Nhật, các em tham
dự Thánh Lễ thật đầy đủ và trang nghiêm. Để
chuẩn bị và hướng dẫn cho các em nhỏ của
chúng ta từ trong Thánh Lễ cho đến các sinh
hoạt, quý anh chị huynh trưởng đã rất quảng
đại cho đi công sức và thời giờ của mình.
Quý anh chị đã tận tụy sắp xếp những buổi
sinh hoạt, cắm trại, những giờ tĩnh tâm cho
các em. Quý anh chị đã quảng đại góp phần
làm cho giáo xứ thêm tươi trẻ và sinh động,
và quý anh chị đã làm gương sáng cho các
em thiếu nhi.
Khi nhìn thấy quý anh chị huynh trưởng và
các em thiếu nhi có tinh thần quảng đại như
vậy, chắc hẳn chúng ta đều tin rằng: các em
đã học hỏi những điều tốt đẹp đó nơi bố mẹ,
ông bà, những người thân trong gia đình và
quý thầy cô giáo. Bên cạnh đó, các em còn
được học từ nơi quý ông bà và anh chị em
trong giáo xứ chúng ta. Quý ông bà và anh
chị em là những gương sáng cho các em,
những gương sáng quảng đại dấn thân phục
vụ trong mọi lãnh vực sinh hoạt của giáo xứ.
Ví dụ như mỗi khi tham dự Thánh Lễ chúng
ta cảm thấy rất nhẹ nhàng sốt sắng bởi vì
từng lời ca tiếng hát, giọng đọc, tiếng đàn, âm
thanh, ánh sáng, những bình hoa tươi thắm và
những thừa tác viên thành thạo đã được
chuẩn bị rất chu đáo bởi những anh chị em rất
quảng đại và hy sinh.
Sau khi tham dự Thánh Lễ, tâm hồn chúng ta
đã được nuôi dưỡng bằng những lương thực
thiêng liêng quý giá, thì thân xác của chúng
ta cũng được thưởng thức những món ăn
nóng hổi, thơm lừng hấp dẫn đã được dọn ra
cho chúng ta tùy thích lựa chọn. Sự quảng đại
của quý ông bà và anh chị em đã thức khuya
dậy sớm, đã vất vả từ khâu chuẩn bị cho đến
thi hành, cùng với sự miệt mài dấn thân ngày
này qua ngày nọ, năm này qua năm khác, quý
ông bà và anh chị em đã làm những tấm
gương sáng ngời của lòng quảng đại.
Con rất ngưỡng mộ sự quảng đại hy sinh của
quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ, và

Mỗi năm khi xuân về Tết đến, chúng ta thấy
mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao
cho nhau những lời chúc, những món quà để
bày tỏ lòng yêu mến, quý trọng và biết ơn.
Con thiết nghĩ rằng: những cử chỉ tốt đẹp mà
chúng ta dành cho nhau trong những ngày
Tết là biểu hiện của lòng quảng đại và bao
dung, bởi vì quảng đại là rộng rải cho đi và
bao dung là mở lòng đón nhận sự khác biệt
của mọi người. Con là một nữ tu thuộc Dòng
Mến Thánh Giá Cái Mơn. Từ khi con đến
tham gia vào giáo xứ, con luôn cảm nhận và
học hỏi rất nhiều về lòng quảng đại và bao
dung từ nơi quý ông bà và anh chị em.
Hình ảnh quảng đại đầu tiên đã ghi ấn tượng
sâu sắc cho con là quý anh chị huynh trưởng
và các em thiếu nhi. Chắc hẳn chúng ta trong
Giáo Xứ Thánh Giuse đều nhìn thấy những
hình ảnh dễ thương, dễ mến và nhiệt thành
của các em thiếu nhi. Nhỏ tuổi, nhỏ người,
nhưng xem ra các em nhỏ của chúng ta có
tinh thần rất lớn. Các em đã quảng đại, siêng
năng tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Có
những em tham dự Thánh Lễ và giúp lễ hằng
8
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con cũng rất thán phục lòng bao dung của
quý ông bà và anh chị em. Tấm gương bao
dung sáng tỏ nhất là khi làm việc chung với
nhau, quý ông bà và anh chị em đã mở lòng
lắng nghe nhau, đón nhận nhau, rồi làm việc
chung với nhau. Con thấy trong một gia đình
chỉ có mấy anh chị em ruột thôi mà còn va
chạm và xung đột. Thế nhưng trong cả một
giáo xứ, quý ông bà và anh chị em đã rất bao
dung để bỏ qua cho nhau, tha thứ cho nhau,
và tìm cách để làm việc chung với nhau, đó là
một tấm gương sáng cho nhân đức bao dung.
Chúa Giêsu đã dạy: xem quả thì biết cây (Mt
7: 20). Với những thành quả tốt đẹp, với
những gương sáng của lòng quảng đại và bao
dung mà chúng ta đã nhìn thấy trong giáo xứ
của mình, phải chăng chúng ta đã noi gương
quảng đại và bao dung của vị mục tử mà
Chúa đã gởi đến để cai quản, thánh hóa và
giảng dạy đoàn chiên của Chúa? Con thiết
nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta chỉ cần lướt
qua những sinh hoạt của giáo xứ, chúng ta sẽ
thấy ngài quan tâm và yêu thương mọi người
với hết khả năng của ngài. Ngài là nhịp cầu,
là “chất keo” để liên kết và gắn bó mọi
người, mọi đoàn thể với nhau. Ngài luôn hiện
diện và đồng hành với mọi người trong giáo
xứ từ các em thiếu nhi đến quý cụ già, từ cá
nhân đến đoàn thể, từ những người mạnh
khỏe đến những ai đau yếu, từ những người
nghèo trong xứ đến những người nghèo ở quê
nhà và khắp nơi. Sự cho đi của ngài còn được
biểu hiện cụ thể qua những lời giảng dạy tận
tâm trong các Thánh Lễ, các buổi tĩnh tâm và
các buổi học hỏi sống đạo thật hữu ích.
Hòa chung với niềm vui của năm mới, chúng
ta hãy cùng vui mừng và lấy làm hãnh diện
bởi vì đã có rất nhiều gương sáng chung
quanh chúng ta. Và chúng ta hãy cùng nhau
hướng tâm hồn mình lên Chúa, bởi vì chính
Chúa là tấm gương hoàn hảo cho mọi người
chúng ta noi theo. Mặc dầu sự quảng đại và
bao dung của Chúa chúng ta không thể nào
diễn ta hay hiểu thấu được, nhưng chúng ta

biết được rằng: Người luôn yêu thương và
ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta
đang có. Sự quảng đại và bao dung của Chúa
thúc đẩy chúng ta suy nghĩ và noi gương để
sống mỗi ngày. Thánh Phaolô đã cảm nhận
và xác tín lòng quảng đại và bao dung của
Chúa Giêsu như sau: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ
là Thiên Chúa nhưng không nghĩ phải nhất
quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế. Người lại còn hạ
mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu
chết, chết trên thập giá (Philiphê 2: 6-8).”
Tất cả là hồng ân Chúa ban, và có lẽ hồng ân
sáng tỏ mà chúng ta đã nhìn thấy là những
tấm gương sáng về lòng quảng đại và bao
dung mà Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta.
Mỗi khi nhìn lại tất cả những điều tốt đẹp mà
chúng ta đã làm cũng như những hồng ân mà
Chúa đã ban, chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban ơn, chúc
lành cho chúng ta để chúng ta tiếp tục sống
bao dung và quảng đại với hết mọi người
theo tấm gương hoàn hảo của Chúa Giêsu.
Sơ Veronica Nguyễn Khánh Uyên Phương
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Là bố mẹ có lẽ ai cũng mong muốn cho con cái
mình làm người tốt, biết sống quảng đại và bao
dung với hết mọi người. Cho nên từ khi con mình
còn bé, bố mẹ đã bắt đầu dạy cho con mình biết
sống quảng đại và bao dung. Chính nhờ sự giáo
dục của bố mẹ về lòng quảng đại và bao dung mà
các em không sống theo tính ích kỷ của bản thân.
Chính nhờ sự giáo dục của bố mẹ mà các em mới
có thể lớn lên làm người tốt và hữu ích cho gia
đình và xã hội. Nếu như một em nhỏ không được
giáo dục để thu hẹp tính ích kỷ, không được giáo
dục để sống quảng đại và bao dung, thì em đó sẽ
học những tính hẹp hòi và ích kỷ từ nơi bố mẹ.
Khi làm việc trong lãnh vực giáo dục chúng tôi
nhận thấy điều này: thầy cô giáo chỉ có thể truyền
đạt kiến thức và giáo dục các em một phần nào đó
thôi, còn phần lớn là do bố mẹ của các em dạy
bảo. Chúng tôi nhận thấy những em học sinh
ngoan hiền, học giỏi hầu hết đều được sinh ra và
lớn lên trong gia đình ngoan hiền và quan tâm cho
con. Còn những em nào thường có vấn đề gì, thì
bố mẹ và gia đình thường có vấn đề đó. Ví dụ như
có một em học sinh không chịu làm homework
cho đàng hoàng mà tìm cách gian dối, thì khi gặp
phụ huynh, chúng tôi cũng nhìn thấy những nét
quanh co ấy. Khi em nào đó bộc lộ tính ích kỷ một
cách quá đáng, thường tranh giành quyền lợi cho
bản thân, không biết chia sẻ với các bạn, thì lúc
gặp bố mẹ, chúng tôi thấy họ cũng không khác
bao nhiêu.

Bố mẹ là nhà giáo dục quan trọng nhất của con
mình. Giáo dục là một trách nhiệm vô cùng thiêng
liêng cao quý của các bậc làm cha mẹ. Giáo dục
không phải dễ và không phải chỉ làm một lần rồi
thôi. Giáo dục phải được thi hành mỗi ngày và mỗi
khi cần thiết. Cho nên ngày xưa tổ tiên chúng ta
đã xem ơn dưỡng dục ngang hàng với ơn sinh
thành. Và từ đó trong ngôn từ chúng ta sử dụng
khi nói đến công ơn cha mẹ, thì ơn sinh thành và
dưỡng dục luôn đi kèm với nhau. Vậy xin các bậc
phụ huynh chúng ta hãy cố gắng dạy con mình
những điều tốt đẹp và hữu ích, đặc biệt là nhân
đức quảng đại và bao dung. Chúng tôi xin mạn
phép mời quý phụ huynh cùng nhau chúng ta giáo
dục lòng quảng đại và bao dung cho cái mình.
Từ khi các em còn nhỏ, bố mẹ hãy cố gắng giúp
cho các em hiểu rằng: ích kỷ là điều không ai tôn
trọng. Người ta chỉ tôn trọng những người quảng
đại, và người ta coi thường những người ích kỷ.
Người ta quý mến và gần gũi một người bao dung,
chứ không ai thích gần gũi những người hẹp hòi
hằng luôn ôm ấp những cay đắng hận thù. Ví dụ
như một em khi đến trường mang theo một vài
món đồ chơi, nhưng không muốn cho các bạn
khác mượn hay cùng chơi chung. Thì chắc chắn
các bạn nhỏ khác trong lớp dần dần tránh xa và
không thích chơi với bé đó nữa. Và một em nào
không biết tha thứ, không biết làm hòa, thì em đó
sẽ bị cô lập, bởi vì không em nào chơi chung cả.
Hãy chỉ cho con mình thấy những tác hại của lòng
ích kỷ. Những người ích kỷ là những người luôn
nghĩ về mình, vơ vào cho mình những quyền lợi
vật chất và tinh thần. Họ chỉ nhìn thấy cái lợi
trước mắt, mà không thấy cái hại lâu dài: hễ thấy
điều gì có lợi là lao đầu làm ngay bất kể hậu quả
tốt xấu. Nếu không được giáo dục từ bé, thì tính
ích kỷ sẽ có nguy cơ biến tướng thành “ích kỷ hại
nhân,” có nghĩa là vì lợi ích riêng mà làm hại người
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khác. Hãy dạy cho con mình biết thu hẹp tính ích nghiệp, nhiều khi không phải lỗi của một ai. Họ
kỷ lại và biết nghĩ tới lợi ích cho người khác nữa.
cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không thể
nào nhìn thấy cảnh khổ ấy mà ngoảnh mặt làm
Hãy dạy cho con mình biết chia sẻ. Ở trẻ em, chia
ngơ. Chúa đã ban cho chúng ta có cơ hội, có điều
sẻ không phải là tính cách bẩm sinh mà được hình
kiện thì chúng ta cần phải giúp đỡ. Hãy dạy cho
thành qua việc giáo dục của bố mẹ. Ngay từ khi
con mình biết thương người, chứ đừng dạy cho
con mình còn nhỏ, bố mẹ nên lưu tâm dạy dỗ con
con mình lẫn tránh.
mình biết chia sẻ để sau này khi lớn lên các em sẽ
có thể sống rộng lượng và chan hòa với bạn bè và Hãy dạy cho con mình luật vàng, có nghĩa là
xã hội. Bao dung tha thứ cũng không phải là bẩm những gì mình muốn người ta làm cho mình thì
sinh, mà cần phải được giáo dục và nêu gương. mình hãy làm cho người ta. Nguyên tắc sống này
Gia đình là môi trường và cơ hội rất tốt để giáo có giá trị trong mọi nơi mọi lúc và mọi sắc tộc, bởi
dục các em. Đặc biệt là khi các em cãi nhau, khi có vì ai cũng thích và ai cũng đồng ý. Nguyên tắc này
va chạm và xung đột, đó là lúc bố mẹ dạy cho các giúp các em biết chủ động làm việc tốt. Những gì
em biết bao dung tha thứ, biết giao hòa, biết hiểu bản thân mình thích người khác làm cho mình, thì
và thông cảm, biết đón nhận nhau và thương yêu mình hãy làm cho người khác. Những gì bản thân
nhau. Việc giáo dục này bố mẹ phải làm liên tục mình không thích, thì đừng làm điều đó đối với
không thể ngưng lại, thì các em mới học được bài người khác. Mình thích người khác quảng đại bao
học quảng đại và bao dung.
dung đối với mình, thì mình cần phải biết quảng
đại và bao dung với người khác. Mình không thích
Hãy dạy con mình về việc tha thứ vô điều kiện và
người khác bôi nhọa mình hay làm hại mình, thì
cho đi vô điều kiện. Trong một xã hội mà người ta
mình đừng bôi nhọa hay làm tổn thương người
thường dạy bánh ít đi bánh quy lại, chúng ta cần
khác.
phải dạy cho con mình biết cho đi vô điều kiện,
biết giúp đỡ người khác mà không cần người khác Hãy dạy cho con mình lòng cảm kích và biết ơn.
đáp trả lại. Đừng lo sợ con mình quá ngây thơ sẽ Hầu như bất cứ một ai có được tấm lòng cảm kích
bị người khác lợi dụng. Bản tính tự nhiên của con và biết ơn thì người đó trở nên quảng đại và bao
người là ích kỷ, là tìm cách để cho mình có lợi dung hơn. Họ sống thành công hơn, họ có mối
trước. Điều này chúng ta không cần phải dạy, các tương quan tốt hơn với mọi người, và họ sống
em tự nhiên biết. Điều chúng ta cần phải dạy là hạnh phúc hơn. Hãy giải thích cho con mình hiểu
dạy cho con em mình làm những việc tốt lành như rằng: những gì mình có được là do Chúa ban cho
tha thứ vô điều kiện và cho đi vô điều kiện.
mình, là nhờ những người khác giúp cho mình, là
nhờ những người chung quanh hổ trợ cho mình.
Hãy dạy cho con mình biết thương người. Ngày
Không có sự thành công nào mà do chính mình
nay tình trạng vô cảm đã lan tràng khắp nơi.
đơn độc làm nên. Không có sự thành công nào mà
Chúng ta cần phải dạy cho con mình biết thương
không liên quan đến Chúa hay không liên quan
người. Khi gặp một ai rơi vào nghịch cảnh, đừng
đến người khác. Vì thế ngay từ khi còn bé, các em
phê bình hay trách móc người đó trước mặt con
cần phải học biết cảm kích và bày tỏ lòng biết ơn
cái mình. Hãy dạy và giải thích cho con mình hiểu
cho những gì mình đang có.
rằng: có những người gặp phải nghịch cảnh rất tội
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Hãy làm gương cho con mình. Con trẻ học rất
nhanh qua những gương lành gương sáng của bố
mẹ. Khi con cái nhìn thấy bố mẹ quảng đại, thì con
cái sẽ học theo. Khi con cái nhìn thấy bố mẹ biết
bao dung tha thứ cho nhau, biết tha thứ cho
người khác, ngay cả biết tha thứ cho con cái, thì
con cái sẽ học theo. Ví dụ như con cái nhìn thấy
bố mẹ chăm sóc cho ông bà, thì con cái sẽ học để
làm theo. Nếu con cái không nhìn thấy tấm gương
đó, thì con cái sẽ không học được bài học quảng
đại. Khi con cái lớn lên, các em không biết giúp đỡ
ai, ngay cả bố mẹ các em cũng không chăm sóc,
thì lúc đó chúng ta đừng than trách, bởi vì chính
bản thân mình đã làm gương xấu cho con mình.

Bố mẹ cần phải tránh than phiền và nói xấu sau
lưng người khác. Than phiền và nói xấu là những
hành vi điển hình của nhóm người thiếu lòng
quảng đại và bao dung. Cách hành xử này của quý
phụ huynh sẽ gieo vào lòng con mình thói đổ lỗi,
trách móc, oán giận người khác, hành xử rất hẹp
hòi và ích kỷ. Vì vậy, mỗi khi bố mẹ có ý định
buông lời than phiền, trách móc, hãy nghĩ đến con
cái mình. Đừng làm gương xấu cho con cái mình.
Đừng than phiền hay nói xấu sau lưng người khác.
Bố mẹ không nên so sánh con mình với những trẻ
em khác. Con trẻ sẽ không thể tránh khỏi nhưng
sai lầm của tuổi thơ. Rất nhiều bố mẹ không hiểu
và không bao dung với lỗi lầm của con mình.
Thậm chí bố mẹ còn lấy nhược điểm của con mình
để so sánh với ưu điểm của các bạn nhỏ khác.
Như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của
con mình và làm cho con mình mất tự tin. Nếu bố
mẹ thường xuyên so sánh con mình với những
bạn trẻ khác, thì bố mẹ sẽ khiến con mình cảm
thấy bố mẹ không yêu thương mình, không coi
trọng mình, và không hài lòng với mình. Điều này
rất tai hại cho con mình, dần dần con mình sẽ trở
nên mặc cảm và có khuynh hướng tâm lý rất tiêu
cực.

Chúng ta đã cùng nhắc nhở nhau những việc bố
mẹ cần phải làm. Và chúng ta cũng không quên
nhắc nhở nhau một số việc bố mẹ cần phải tránh.
Ví dụ như bố mẹ không nên cãi nhau trước mặt
con cái về quan điểm hay cách thi hành lòng
quảng đại và bao dung. Bởi vì khi các em nhìn thấy
bố mẹ bất đồng ý kiến với nhau về lòng quảng đại
và bao dung, thì các em sẽ không quý và không thi
hành điều bố mẹ dạy. Không riêng gì về lòng
quảng đại và bao dung, mà bất cứ điều gì quý phụ
huynh muốn dạy con mình, thì vợ chồng phải
đồng lòng và đừng cãi nhau về điều đó trước mặt
Lòng quảng đại và bao dung là món quà vô cùng
con cái.
quý giá mà quý phụ huynh có thể trao tặng cho
Bố mẹ cần phải tránh thái độ phủi ơn hay vô ơn. con mình. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa của
Có lẽ quý phụ huynh không có ý vô ơn, nhưng lòng quảng đại và bao dung ban cho tất cả chúng
trong thói quen xấu của mình, khi ai làm gì đó cho ta được ơn sức mạnh để vượt lên trên những
mình, hay tặng mình một cái gì, chúng ta thường khiếm khuyết, những hẹp hòi, những ích kỷ,
nói điều mình không thích về người đó, điều mình những lười biếng để chúng ta tập trung nhiều hơn
không hài lòng về việc đó, hoặc là mình nói giảm cho con cái mình trong năm mới này. Xin cầu chúc
giá trị của món quà đó. Thái độ này là thái độ phủi cho tất cả quý phụ huynh có được một gia đình
ơn và vô ơn. Khi con cái nhìn thấy thái độ đó, thì đầm ấm yêu thương, rộng lượng tha thứ và luôn
các em sẽ không muốn quảng đại và bao dung với thăng tiến trên đường nhân đức.
một ai.

Ban Giám Hiệu Trường Thiên Mẫu
12

Tin Yêu 2019 - Quảng Đại và Bao Dung

Càng nghĩ về năm vừa qua, chúng ta càng phải
thốt lên hai chữ “cảm ơn”. Cảm ơn Thánh Gia và
cảm ơn nhau đã giúp mọi người cảm nghiệm được
tình yêu đến từ đâu. Đó cũng là tâm tình của
ACE trong BĐH trong giây phút này. Ơn gọi
bước theo và phụng sự Chúa là một hồng ân
nhưng cũng là một thách đố không nhỏ. Làm sao
phải vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, và một ý
chí kiên cường tiến về phía trước. Khó khăn,
thách đố là thế, nhưng BĐH chưa bao giờ cảm
thấy đơn độc bởi vì có sự giúp đỡ và cổ vũ của
nhiều người. Bước ngỡ ngàng năm qua, nhưng
CT vẫn chu toàn được nhiều công việc, đó là sự
bao bọc, che chở, khoan dung, hòa hợp giữa
người SN lâu năm, với SN nguyền mới gia nhập,
sự khoan dung và hòa hợp giữa SN cao niên với
SN còn trẻ, sự nâng đỡ giữa BĐH cũ và mới, tất
cả như là bức tranh sống động của một tập thể
làm sáng danh Chúa. Dĩ nhiên không ít lần, vì sự
yếu đuối, những lỗi lầm cá nhân khi làm việc với
nhau, nhưng sự yêu thương và tha thứ cho nhau
đã vượt qua tất cả. Nguyện xin Thánh Gia Thất
tiếp tục soi sáng CT và mỗi SN luôn luôn nuôi
dưỡng tinh thần yêu thương và tha thứ cho nhau,
xin dạy và nâng đỡ mọi SN và đặc biệt là BĐH
biết được tư duy đúng đắn về sự đời và sự người
để mọi người được thăng tiến trong ơn gọi tông
đồ song đôi.

Sau những ngày vui mừng Lễ Giáng Sinh, tiếp
đến là Lễ Thánh Gia – Bổn Mạng Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CTTTHNGĐ)
vào ngày 30 tháng 12, và ngày đầu năm mới 2019,
chúng ta hân hoan chúc mừng nhau: phát tài, phát
lộc, sức khỏe, bình an, hạnh phúc… Tất cả những
lời chúc tốt đẹp cho nhau như diễn tả sự chân tình,
và cũng là niềm hy vọng tin tưởng của chính mình
cho người khác. Với người Công Giáo chúng ta,
đức tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ giúp cuộc sống
tinh thần, ý nghĩa nhân sinh, hướng đi rõ ràng hơn
mỗi khi bối rối hay gặp phải truân chuyên.
CTTTHNGĐ Giáo Xứ Thánh Giuse cũng xin
mượn diễn đàn Đặc San Tin Yêu của giáo xứ để
chia sẻ những cảm nghiệm của những anh chị em
(ACE) Song Nguyền (SN) và tân Ban Điều Hành
(BĐH) trong một năm vừa qua và hướng đến
những điều tốt đẹp hơn trong năm 2019.
CTTTHNGĐ Giáo Xứ Thánh Giuse đã trải qua
một năm nhộn nhịp, bắt đầu với sự thành lập của
một BĐH mới. Tuy với sự non nớt, trẻ trung của
BĐH, nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của
Cha Chánh Xứ cũng là Cha Linh Nguyền của
Chương Trình, và các cựu BĐH, mà những thành
quả đạt được là có thật, nhưng chắc chắn một điều
là chúng ta sẽ có thể làm tốt hơn nữa. Một động
lực mà chúng tôi tin tưởng, đó là tình cảm của
ACE SN trao ban cho nhau, đón nhận nhau, giúp
đỡ nhau, yêu thương và khoan dung cho nhau, đó
là giá trị cao quý không có thể mua được, và xác
thực đó là hình ảnh của Thiên Chúa tạo dựng nên
chúng ta.

BĐH của CTTTHNGĐ Giáo Xứ Thánh Giuse xin
mượn dịp đầu năm để bày tỏ lòng tri ân chân
thành nhất đến tất cả quý ACE SN, những hội
đoàn trong giáo xứ, và những bạn hữu xa gần đã
chung vui trong bữa tiệc Bổn Mạng và Kỷ Niệm
Hôn Phối cuối năm. Hẳn là BĐH không thể làm
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được nhiều nếu không có sự đồng hành của nhiều
người, những giúp đỡ ủng hộ về vật chất khi tổ
chức, những lời cầu nguyện âm thầm, hay những
đóng góp sức lực, và tất yếu là có Chúa nâng đỡ
bảo che. Xin cảm ơn tất cả.

sự sốt sắng, sự tìm hiểu và vâng lời Chúa là cách
tốt nhất để tỏ lòng biết ơn đến Cha Linh Nguyền
và ban diễn giải Trung Ương. Có thể liên lạc đến
bất cứ ai trong BĐH hoặc gọi vào văn phòng GX
để ghi danh càng sớm càng tốt.

Trong tâm tình đầu năm mới, chúng ta hợp lời cầu
xin Chúa tiếp tục ban những ân huệ khác trong
năm, đồng thời từng cặp hãy nhìn lại những lỗi
lầm, thiếu sót để rồi xin Chúa ban ơn tha thứ,
canh tân con người cũ, canh tân hạnh phúc song
đôi, canh tân gia đình con cái để sống đẹp lòng
Chúa hơn vào năm mới đến. Trong tinh thần vui
vẻ và hân hoan năm mới, BĐH tha thiết kêu gọi
những cặp đã cưới hoặc sắp cưới mà chưa vào
CTTTHNGĐ, hãy tìm hiểu về CT đặc biệt này.

Tinh thần lửa đốt sai đi để làm những việc chí
lành là đường hướng của BĐH hiện tại và tất cả
ACE SN của CTTTHNGĐ Giuse. Cùng với năm
mới, năm 2019, chúng ta chắc chắn sẽ có một năm
đầy ý nghĩa, một tinh thần sôi sục, nhiệt huyết,
trách nhiệm của mỗi SN sẽ là thước đo của sự
thành công trong năm mới. Xin Chúa chúc lành
đến Cha Linh Nguyền chúng ta, chúc lành đến
Giáo Xứ Thánh Giuse thân thương, chúc lành đến
CTTTHNGĐ và tất mọi người.

CTTTHNGĐ là một đoàn thể Công Giáo Tiến
Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia
đình, CT sẽ giúp các đôi hôn nhân không phân
biệt cưới lâu năm hay mới cưới, hiểu biết thêm về
những tâm lý, tình cảm và văn hóa của hôn nhân
gia đình Việt Nam. Hơn thế nữa CT sẽ giúp mọi
người hâm nóng tình yêu hôn nhân đang ngủ yên,
hâm nóng sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái.
Những huấn từ đặc biệt từ Cha Sáng Lập và Cha
Linh Nguyền sẽ giúp sự giáo dục con cái trong
môi trường xã hội hiện nay tốt hơn. Một điều đặc
biệt và chắc chắn cho những ai tham dự CT là
chúng ta sẽ học hỏi thêm tính khiêm nhường, hy
sinh làm việc có nhau, sự liên hệ với tha nhân,
nhất là với chính cộng đoàn Giáo Xứ Thánh Giuse
chúng ta theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.

Thay Mặt BĐH CTTTHNGĐ Giáo Xứ Thánh
Giuse Charlotte
SN Ký Nguyền Tuấn-Tuyết

Một giáo xứ vững mạnh, thiết nghĩ sẽ xuất phát từ
tất cả các hội đoàn trong giáo xứ, và CTTTHNGĐ
là một trong những đoàn thể đó. Năm nay, 2019,
chúng ta sẽ có khóa căn bản vào tháng 10, đây là
khóa cho những cặp mới muốn vào CT. Khóa
căn bản sẽ được Cha Chánh Xứ, cũng là Cha Linh
Nguyền và nhiều ACE từ Trung Ương Atlanta
diễn giải, sự hy sinh của ACE từ Trung Ương cho
khóa học là không nhỏ, chúng ta hãy đáp lại bằng
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Đúng 11 giờ sáng cuộc rước kiệu rất trọng thể bắt đầu.
Khởi hành từ tượng đài các Thánh Tử Đạo Việt Nam
phía đầu Nhà Thờ, hầu như rất hiếm có những ngày lễ
trọng nào mà người giáo dân tham dự lại đông đến như
vậy. Trong Nhà Thờ chật ních, đứng cũng không đủ
chỗ chứ đừng nói chi đến ngồi. Đoàn người vừa đông,
vừa trang nghiêm tiến vào Nhà Thờ và Thánh lễ bắt
đầu.

Việt Nam mình có câu Thành ngữ “Nhập giang tùy
khúc, nhập gia tùy tục” nghĩ đi nghĩ lại thấy thật
không sai một chút nào. Một con thuyền đi trên sông,
lỡ gặp khúc sông uốn lượn, sóng gió thì người lái
thuyền phải ứng xử như thế nào để giữ cho con thuyền
được an toàn hầu vượt qua khúc sông nguy hiểm đó.
Còn một con người vì bất cứ một lý do gì đó mà phải
sống nhờ vào một gia đình khác thì cũng phải tìm hiểu
“tập tục” của nhà ấy để mình sống cho thích hợp thì
mới tốt đẹp và lâu bền được. Ngày còn ở Việt Nam
làm gì đã thấy có nhiều ngày lễ như ở bên Mỹ này.
Trừ những ngày Chúa Nhật, còn với tư cách Quốc gia,
lớn nhất chỉ có 3 ngày tết Nguyên Đán, sau này thêm
vào 1 ngày Noel có tính cách chung của thế giới.
Ngòai ra những ngày lễ lớn khác hoặc là của bên này
hoặc là của bên kia, của ai nấy giữ, của ai nấy trọng.
Trái lại bên Mỹ này thì: Theo như chúng tôi đã được
học để thi quốc tịch thì một năm chỉ có những ngày lễ
sau đây là chính thức của Quốc Gia, không một phe
nào, phái nào hoặc một đạo nào không nghỉ cả. Đó là:
- Ngày Đầu Năm Mới (1-1),
- Ngày lễ Độc Lập (4-7),
- Ngày lễ Lao Động,
- Ngay lễ Tạ Ơn (Thanksgiving),
- Ngày lễ Giáng Sinh (25-12)
Cũng theo tinh thần ấy, thứ Năm 22/11/2018 vừa qua
nơi Nhà Thờ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận
Charlotte đã có buổi lễ vô cùng trọng thể. Vừa để hòa
mình vào với sự tạ ơn của Nước Mỹ đồng thời cũng tạ
ơn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vì chính nhờ những
giọt máu đào của các Ngài đã đổ ra giúp cho Giáo hội
Công Giáo Việt Nam được nẩy nở tốt đẹp từ trong
nước ra tới hải ngoại như ngày hôm nay.

Không chỉ như những Chúa Nhật bình thường hàng
năm khác, Thánh lễ sáng nay có nhiều nghi thức đặc
biệt: Trước hết là phần tôn vinh các Thánh Tử Đạo
Việt Nam, và như mọi người đều đã biết: Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam đã có 117 vị Thánh Tử Đạo được
tôn vinh.
Sưu tầm về lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam,
chúng tôi đã đọc được một đoạn trên NET viết như thế
này, xin trích nguyên văn ra đây để mọi người cùng
đọc:
Trích
“Cánh đồng truyền giáo trên đất Việt Nam đã được
Thiên Chúa ban cho cách dồi dào ngay từ khi mới
nhận hạt giống đức Tin, và do đã được thấm nhuần
bằng nhiều máu các vị Tử Ðạo, xuất thân trong
hàng giáo sĩ ngoại quốc cũng như trong hàng giáo sĩ
bản xứ và trong Cộng đoàn giáo dân Việt Nam. Lời
nhận xét của Tertuliano xưa đã thành như ngạn ngữ
bất di bất dịch ngàn đời: "Sanguis Martyrum, semen
Christianorum: Máu các vị Tử Ðạo là hạt giống sinh
nhiều giáo hữu". Tất cả các vị đã chung vai sát cánh
trong lao khổ, trong hy sinh vun trồng thì cũng sát
cánh trong cái chết vô cùng anh dũng để làm chứng
tá cho Chúa Kitô: "Không có tình yêu nào lớn hơn
sự hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu" (Gioan
15,13)
Ngưng trích
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sống trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt
chân đến Massachusetts khi đang mùa đông. Đói và
lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông
khắc nghiệt.
Đến Massachusetts, những thổ dân da đỏ tốt bụng dạy
họ cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa
màu, săn bắt... Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho
bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa
Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ
mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui
vẻ. Từ đó về sau, hàng năm con cháu của người
Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cám ơn cho những gì
tốt đẹp đã đến với cuộc sống.

Tiếp theo đó là nghi thức trao khăn quàng cho các
huynh trưởng.
Cha Chánh xứ chính là Cha Tuyên Úy của các em
thiếu nhi. Mỗi năm những huynh trưởng nào được
thăng cấp hoặc có em nào được lên cấp huynh trưởng,
thì các huynh trưởng này được chính tay Cha quàng
khăn cho trong Thánh Lễ Thanksgiving- Lễ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy của Đoàn. Nghi
thức tuyên hứa được cử hành rất trịnh trọng trong
Thánh Lễ.

Ngoài truyền thống gia đình đoàn viên và ăn uống rình
rang, ngày Lễ Tạ ơn còn là một ngày lễ có ý nghĩa tôn
giáo, mà nó đã có từ ngày sáng lập.
Theo truyền thống, những người di dân tiên khởi tại
Hoa Kỳ đã ăn mừng bữa tiệc đầu tiên vào năm 1621,
họ cùng với một nhóm người bản xứ là người da đỏ
mừng lễ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ mùa màng
bội thu.
Ngưng trích

Trở lại với ngày lễ Thanksgiving. Để tìm hiều, chúng
tôi đã đọc được một bài viết trên NET khá thú vị và rõ
ràng, lại xin Trích nguyên văn ra đây để mọi người
cùng đọc:

Cùng với ý niệm ấy, như chúng tôi đã thưa ở đầu bài
viết. Người Việt chúng ta cũng có truyền thống nhớ ơn
rất tốt đẹp thể hiện qua những câu:
- Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây!

Trích
Hòa Mình Vào Những Hoạt Động Mừng Ngày Lễ
Lớn Của Nước Mỹ.

Tương tự như những người dân Mỹ lúc ban đầu,
không sống được ở nơi “chôn nhau cắt rún” của mình
phải lưu lạc đến Massachusetts rồi lập nên nước Mỹ.
Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng lưu lạc đi
hầu như khắp 4 phương trời. Riêng chúng ta - nhờ ơn
Chúa - chúng ta đến được nước Mỹ rồi thành công
dân Mỹ. Vì thế mà chúng tôi quan niệm: Chúng ta
cũng phải tôn trọng những ngày Lễ của đất nước mà
chúng ta đang sống, đặc biệt là ngày Thanksgiving.

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day) là một ngày lễ quan
trọng tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ và Canada với ý
nghĩa tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con người cuộc
sống no đủ và an lành. Năm nay, Lễ Tạ ơn được tổ
chức vào ngày thứ Năm 22-11-2018. Chúng mình
cùng xem chùm ảnh dưới đây để hiểu hơn về Lễ Tạ ơn
truyền thống.
Lễ Tạ ơn đầu tiên theo truyền thống được coi là đã
diễn ra tại khu vực thuộc thuộc địa Plymouth. Khoảng
thế kỷ 16 - 17, một tộc người Pilgrim ở Anh bị hoàng
đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta.

11 Giờ sáng khởi sự cuộc rước kiệu, Thánh lễ chấm
dứt bước ra khỏi nhà thờ với đoàn người cuồn cuộn,
chẳng ai tỏ vẻ gì mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 12:30
PM, lòng chúng tôi vô cùng xúc động, lại thầm tạ ơn
Chúa, vì Ngài đã cho chúng con được một nơi sống tốt
lành, chính là Giáo Xứ Thánh Giuse của chúng con
ngày hôm nay!

Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù
nhiều năm, sau đó hoàng đế ép họ phải rời khỏi nước
Anh.Những người Pilgrims rời Anh đến Hà Lan sinh
sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hòa nhập
ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc. Một
số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến châu Mỹ sinh

HƯNG YÊN
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Những Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Giáo Xứ
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