
 

Rạng ngày thứ Sáu 21/6/2013, chúng tôi 5 người: Ngân, 

Nhi, Nhân, Brian và tôi chia làm 2 nhóm rời cộng đoàn Đức 

Mẹ La Vang Las Vegas đi Baton Rouge, Louisiana tham dự 

Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Kỳ XII được tổ chức 2 năm 

một lần.  Đến Phi Trường Baton Rouge đã thấy có anh Lợi 

và Anh Hải  trong ban di chuyển cầm bảng Đại Hội Giáo Lý 

XII đứng đón, từ phi trường về đến nhà thờ chỉ hơn 10 phút 

lái xe, mọi người vui vẻ chào hỏi và làm quen rất nhanh. Trở 

lại nơi đây sau 2 năm nhưng vẫn thấy khí hậu và quang cảnh 

thân mật và yêu thương. Theo sự hướng dẫn, chúng tôi đến 

phòng ghi danh và nhận phòng ngủ. Về phòng tắm rửa cho 

tỉnh táo sau chuyến bay dài, tôi hướng dẫn mọi người đi 

tham quan một vòng Hội Trường và nhà dòng Thánh Lê 

Văn Phụng. 

 

Đại hội được khai mạc lúc 3 giờ chiều trong nhà thờ. Cha 

Trưởng Ban Nguyễn Việt 

Hưng với lời chào mừng và 

giới thiệu 11 Đại Hội vừa 

qua mỗi Huy Hiệu của Đại 

Hội được rước lên cách trịnh 

trọng và trang nghiêm.  Sau 

phần cầu nguyện khai mạc, 

tất cả dời đến hội trường 

Cha Hưng giới thiệu Khối 

Nội Dung và Khối Điều 

Hành có trên 300 giáo lý 

viên khắp nơi, trong đó có 

khoảng 20 linh mục và 40 tu 

sĩ nam nữ. Chúng tôi đã 

được chia ra thành nhóm 

nhỏ theo sự sắp xếp của ĐH và để cùng đồng hành với nhau 

trong suốt 3 ngày.  

 

Cơm chiều lúc 6 giờ, khí hậu Baton Rouge không nóng như 

Vegas, nhưng ẩm thấp, mọi người được Hội CBMCG và 

ban ẩm thực chiêu đãi bằng món cơm chiều: lẫu cá, cơm, 

dưa chua và gà kho, thật là tuyệt vời. Không khí phòng ăn 

nhộn nhịp với những tiếng chào, cười nói, sau đó trở lại Hội 

Trường. 

 

7:30 p.m.: Thuyết  trình 1: do Cha Giuse Nguyễn Việt 

Hưng, ICM,  trong đề tài “Giáo Lý Thăng Tiến Đời Sống 

Đức Tin” là một đề tài thích hợp cho Năm Đức Tin. Cha 

trình bày cho đại hội cái nhìn tổng quát về đức tin, mục đích  

 

 

năm đức tin, và những đặc tính cũng như ảnh hưởng của đức 

tin trên đời sống của mỗi người Kitô hữu. Giáo Lý Viên là 

Tác Nhân của Tân Phúc Âm Hoá. 

 

Tôi trở lại Baton Rouge lần thứ tư (trong 8 năm), mỗi ĐH 

tôi học hỏi rất nhiều, nhưng người làm cho tôi xúc động và 

gia tăng lòng quý mến là cha Việt Hưng, trong dáng dấp gầy 

gò, nhưng chứa đầy nhiệt huyết, ngài lăng xăng và  sắp xếp 

mọi việc chu đáo, mọi người đều có thể nhìn ra trong những 

chia sẻ đầy  tâm tình và yêu thương dành cho các giáo lý 

viên, sau lưng cha cũng có rất nhiều cha, sơ và một số các 

thầy cô đầy kinh nghiệm giúp đỡ.  

 

Sau phần thuyết trình là phần thảo luận của nhóm nhỏ, giải 

lao và đặt câu hỏi. Kết thúc ngày đầu tiên của ĐH là phút 

Hồi Tâm do Cha Hùng, SD hướng dẫn, các anh chị Trưởng 

Nhóm ở lại họp để chuẩn bị 

cho sinh hoạt ngày mai, tất cả 

được phát áo T-shirts để mặc 

cho ngày mai, về đến phòng 

ngủ lúc 11:00 p.m., với cõi 

lòng thanh thản bình an. 

 

Sáng thứ Bảy, Thánh lễ bắt 

đầu cho một ngày mới lúc 

6:45 a.m., phúc âm và bài 

giảng của cha đưa tâm hồn 

các GLV như đang sống lại 

với Chúa và các tông đồ ngày 

xưa, sau thánh lễ trong sự sắp 

xếp gọn gàng và nhanh 

chóng, mọi người được mời gọi chụp hình lưu niệm (thay vì 

chụp ngày mãn khóa) rồi vào dùng điểm tâm.  

 

9 a.m. tiếng chuông mời gọi mọi người trở vào hội trường, 

thuyết trình viên chính của ĐH là cha Giuse Nguyễn Công 

Đoan, SJ, Giám đốc Giáo Hoàng học viện Thánh Kinh tại 

Jerusalem. Cha Đoan trình bày về “Sư Phạm Giáo Lý trong 

hai sách Tin Mừng Mác-cô và Gioan”. Nhìn cha đơn sơ 

trong cách phục sức, nghe cha giảng thuyết Phúc Âm về 

cuộc đời của 2 thánh Marcô và Gioan, để thấy biển học 

mênh mông, và để thấy tác động của Chúa Thánh Thần 

trong Giáo Hội trên mọi người mọi lúc. Ngoài Cha Việt 

Hưng và cha Đoan là Thuyết trình viên chính của ĐH, 

chúng tôi còn được tham gia vào các đề tài hội thảo khác:  

 

 

ĐỨC TIN 
 
 

Giáo Lý Thăng Tiến Đời Sống Đức Tin 
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1. Tân Truyền giáo – L.m. Nguyễn Huy Bảo, LA (Tôi thích 

đề tài và sự trình bày về Tân Truyền Giáo của cha. Thật là 

vui khi được chọn để chia sẻ và tóm tắt trong 3 phút về đề 

tài này, Cha Bảo trông rất trẻ và dễ thương khi nói: “Con 

dọn bài trong 3 tháng, thuyết trình trong 1giờ 30’mà tóm tắt 

có 3 phút”.  

2. Cha Đắc Lộ: Mẫu gương truyền bá đức tin với tinh 

thần sáng tạo và hội nhập văn hóa. - Gs Quyên Di, 

Westminster, CA. (GS Quyên Di nổi tiếng MC, người ăn nói 

lưu loát, xoay chuyển và sinh hoạt trong ĐH) 

3. Linh đạo Công Đồng Vaticanô II - Lm. Vũ Xuân Minh, 

St. Paul, MN & Ô. Phạm Xuân Khôi, Houston, TX  

4. Người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sống Đức tin - 

Lm. Nguyễn Công Đoan, SJ  

5. Ephata Vào đời (tĩnh tâm dành cho Giới trẻ) – 

L.m.Nguyễn Hùng Dominic, SJ, Houston, Anh Nguyễn Văn 

Nhật, Houston & Cô Nguyễn Thu Phong, New Orleans. 

((Khoá Ephata Tĩnh Tâm dành cho các em Thêm Sức, rất 

thành công sau gần 20 năm) Khoá này dành cho các em từ 

lớp 12 trở lên ở độ tuổi từ 17 tới 25 đang bắt đầu rời xa tầm 

tay cha mẹ. Giúp cho các em biết phải ứng xử như thế nào 

khi va chạm ở Đại học, trong tình bạn, tình yêu, luân lý, sự 

liên hệ giới tính, khoá có nhiều giờ giúp các em lắng đọng 

hồi tâm nhiều hơn để thấy Chúa Giêsu là BẠN rất gần gủi. 

Khoá giúp các em cởi bỏ áo choàng của mình và khi về đến 

nhà mỗi tối các em sẽ hồi tâm nhìn lại mình. Khoá tập cho 

các em bình tĩnh trước những biến cố và biết sống trong tình 

yêu đức mến của người công giáo Việt Nam)  

o Topic 1: My life story/where Am I: Vision of life 

o Topic 2: Who Am I and Where Am I in the New 

Environment?/ Who Am I: Vision of Love/ 

o Topic 3: Dealing with relationships: Friends, Family, 

Colleages, Professions, Hobbies, Universe. 

6. Xây Dựng Cộng Đoàn Môn Đệ - Ô. Danien S. Mulhall  

7. Giới Trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ sống Đức tin – Gs. Lê 

Xuân Hy, Seattle và Cô Chu Chế Thanh Thương, Seattle, 

WA  

8. Phương pháp Giáo lý mới - Sr. Catherine Đỗ Minh Thư 

& Sr. Bernadette Nguyễn Hoài Hương  

9. Sinh hoạt Giáo Lý - Ô. Đinh Văn Dưỡng, St. Petersburg, 

FL & Cô Nguyễn Vũ Đoan Trang, Fort Worth, TX  

10. Phương pháp soạn bài và đứng lớp – Lm. Nguyễn 

Việt Hưng, ICM, LA. (dành cho các giáo lý viên mới) 

 

Chương Trình Đại Hội của ngày thứ Bảy là ngày bận rộn 

nhất cho chúng tôi. Ban ngày học tập, ăn uống, tối đến là giờ 

Chầu Thánh Thể. Có hơn 10 cha ngồi ban bí tích hoà giải rất 

sốt sắng, sau đó viết tâm tình ĐH. Kết thúc ngày bằng 

chương trình văn nghệ do các GLV đóng góp thật là vui 

nhộn, mọi người về đến phòng ngủ đúng 12 giờ khuya. 

 

Chúng tôi cũng được hân hoan đón tiếp Đức Cha Mai Thanh 

Lương ghé thăm nhân dịp ngài trở về New Orleans kỷ niệm 

10 năm nhận chức Giám Mục, với giọng trầm và khôi hài 

ngài chia sẻ và nhắn nhủ các giáo lý viên hãy luôn trung 

thành với ơn gọi cao cả của mình. Giáo Sư Quyên Di điều 

động hội trường vang ầm lên bằng những bài hát để chúc 

mừng Đức Cha.  

 

Những bài hát được ca trong Thánh Lễ bế mạc với phần 

múa phụng vụ bài ca Hiện Hữu Trong Đức Kitô:“Ôi hồng 

ân tuyệt vời, là cho con, trong Đức Kitô con được hiện hữu, 

để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiệp thông 

trong mối tình Ba Ngôi diễm phúc, ôi ân huệ vô biên…” và 

lời tâm tình của Cha Việt Hưng thật là xúc động, bài hát ca 

tạ lễ:  “Đẹp thay (ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm 

cứu rỗi, những bước chân rảo khắp nẻo đường. (Ai gieo 

trong lệ sầu) Sẽ gặt trong vui sướng (Ai gieo trong nước 

mắt) Sẽ về giữa tiếng cười...” do ca đoàn trình bày thật là 

xuất sắc.  

 

Trở về cộng đoàn đã mấy tuần rồi nhưng dư âm của 3 ngày 

đại hội vẫn vang vọng trong tim những hình ảnh thân 

thương, những tâm tình trao đổi Email, Facebook và hơn thế 

nữa lòng sốt mến trong tình yêu thầy Giêsu được tác động 

mạnh mẻ qua Chúa Thánh Thần hâm nóng lại  “SỨ MẠNG” 

vì  khi đã được gọi là SỨ MẠNG thì phải CẤP BÁCH và 

KHÔNG TRÌ TRỆ.  

 

Chúa nói: “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ mình, vác thánh 

giá hằng ngày mà theo Ta..” (Lc: 9: 18-24). Xin Mẹ Maria 

luôn đồng hành cùng chúng con trên đường mang Chúa đến 

cho các tâm hồn và nhất là các em cộng đoàn Mẹ La Vang 

Las Vegas, nơi có nhiều khó khăn hơn trong việc dạy dỗ và 

mang Chúa đến với các em nhiều hơn các nơi khác. Như lời 

Chúa phán: “
(16)

 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào 

giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như 

bồ câu” (Mt 10,16-23). Là người Kitô hữu, thử hỏi tôi có lo 

lắng để nước Chúa được lan rộng tới các tâm hồn hay 

không? Đức tin của tôi có sống động bằng việc làm cụ thể 

hay chỉ là đức tin chết. Xin Chúa đổ tràn tâm hồn chúng con 

lửa nhiệt tâm truyền giáo, xin cho chúng con thật sự trở nên 

chứng nhân của Chúa bằng lời cầu nguyện, lời nói việc làm 

và nhất là gương sáng. 

 

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã chọn và gọi chúng con 

là bước chân người môn đệ Chúa, đó là một ân huệ hết sức 

cao quý. Chúng con có được bình an, niềm vui nhưng cũng 

không ít gian nan, đôi khi chúng con cũng muốn bỏ cuộc 

trước những thử thách, chúng con dễ lùi bước trước những 

khó khăn. Xin ban cho chúng con lòng trông cậy vững vàng 

để chúng con không nao núng trước những cám dỗ muốn 

tìm an nhàn. Xin giúp chúng con lòng mến yêu sắt son và 

lòng trung thành với Chúa cho đến cùng như thánh Anrê 

Phú Yên bổn mạng giáo lý viên Việt Nam.  

 

Sau hết, chúng con xin chân thành cám ơn cha Chánh Xứ, 

quý HĐMV, quý ân nhân đã cầu nguyện và tạo điều kiện 

giúp đỡ chúng con tham dự Khoá Đại Hội Giáo Lý XII, đó 

cũng là động lực giúp chúng con mạnh dạn dấn thân hơn 

trên đường phục vụ Chúa và tha nhân. 

Lê Tuyết Mai 
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