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Buổi họp của chi hội đã được tổ chức tại tư gia của anh chị Chủ Tịch (anh chị Lương-

Thúy).  Cha Linh Hướng Phanxicô Xaviê Trần Văn Hân C.Ss.R. chủ tế Thánh Lễ và  

khai mạc cuộc họp lần thứ ba của chi hội.  Thánh lễ đã được cử hành rất sốt sắng với sự 

tham dự đông đảo của các bác, cô, chú và anh chị em hội viên.  Ý chỉ Thánh Lễ đặc biệt 

cầu cho hội viên mới qua đời anh Vinh Sơn Vũ Gia Xuân và cho các hội viên trong chi 

hội.  Đặc biệt ngoài Cha Linh Hướng, chi hội cũng đã được hân hạnh đón tiếp anh chị 

Nguyễn Văn Trí, Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), khiêm Phó Chủ Tịch Ngoại 

Vụ Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Việtnam - ở Hoa Kỳ  đã đến Denver tham dự 

cuộc họp. 

 

Sau thánh lễ, Cha Linh Hướng trình chiếu một đoạn phim ngắn về buổi lễ thụ  

phong Linh mục của các tân Linh mục DCCT.  Tiếp theo, Cha Linh Hướng giải 

thích sơ lược các khác biệt giữa các cha dòng và cha triều, mục đích và mục vụ 

thừa sai của DCCT. 

 

Mục Đích - Tôn Chỉ 

Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và bị bỏ rơi trong xã hội. 

 

Mục Vụ Thừa Sai 

 Truyền giáo cho lương dân và anh em dân tộc thiểu số. 

 Giảng Đại phúc. 

 Quan tâm chăm sóc người nghèo (nghèo về tinh thần cũng như vật chất). 

 

Cha Linh Hướng xin các hội viên cầu nguyện hiệp thông với các công việc mục vụ 

của nhà dòng, kêu gọi thêm nhiều hội viên mới để giúp đào tạo những thợ gặt trong 

cánh đồng truyền giáo. Cha Linh Hướng cũng đã chia sẻ về lịch sử Kẹo Giêrađô 

bán gây quỹ giúp các chị em lỡ bước và mang thai ở Việt Nam.  Ngài kể sơ về 

hoàn cảnh cuộc sống khó khăn của các chị em này. 

http://www.chuacuuthe.com/


 

Quyền Lợi của Hội Viên 

 Được hưởng mọi ơn ích thiêng liêng do kinh nguyện, các việc mục vục và 

tông đồ với DCCT. 

 Trong mỗi giờ kinh Phụng Vụ và trong mỗi Thánh Lễ hằng ngày của các 

cộng đoàn DCCT đều dâng lời nguyện cầu cho các ân nhân. 

 Vào ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm, các cộng đoàn DCCT đều dâng một 

Thánh Lễ cho các ân nhân đã qua đời. 

 Mỗi thứ bảy đầu tháng, trong giờ kính Đức Mẹ, các trung tâm Hành Hương 

Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Tỉnh Dòng đều có Thánh Lễ đặc biệt để 

cầu nguyện riêng cho ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. 

 Khi một ân nhân qua đời, Cộng đoàn DCCT nơi gần nhất (hoặc Cha Linh 

hướng của chi hội đó) sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện. 

 Tại nước ngoài, vị Linh Hướng, Ban điều hành Chi Hội hay Liên Chi Hội có 

trách nhiệm thăm viếng ủi an khi hội viên đau ốm hay hoạn nạn. 

 

Sau khi Cha Linh Hướng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của các hội viên, 

chi hội đã có một buổi tiệc thanh đạm.  Các hội viên có dịp được thưởng thức 

những món ăn đặc biệt và rất ngon của các bác, cô và chị trong chi hội. 

  

Sau buổi tiệc, Bác Nguyễn Văn Thống, một hội viên, yêu cầu các hội viên tuyển 

chọn một số anh chị em cùng hợp tác trong ban chấp hành hội.  Sau cuộc tuyển 

chọn, kết qủa của ban chấp hành như sau: 

 

 Anh Chị Hạ Ngô Lương/Hạ Mary Thúy – Chủ Tịch Chi Hội 

 Anh Nguyễn Thế Dũng Anthony – Phó Chủ Tịch Nội Vụ 

 Anh Thanh Thắng – Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

 Chị Nguyễn Thị Tươi – Thủ Quỹ 

 Anh Chị Nguyễn Hoàng Long/Phạm Hảo Xuân-Đào – Thư Ký 

 

Cha Linh Hướng cho biết mỗi nhiệm kỳ của ban chấp hành là hai năm. 

 
Trước khi chia tay, chị Chủ Tịch Hạ Mary Thúy đã thay mặt chi hội hết lòng cám ơn 

Cha Linh Hướng, anh chị Trí, các bác, cô, chú và anh chị em hội viên đã hy sinh 

thời giờ đến tham dự cuộc họp.  Mọi người đã chia tay ra về sau khi chụp nhiều tấm 

hình lưu niệm. 

 

Tạ ơn Chúa và Thánh An Phong, chi hội đã có được thêm 13 hội viên mới.  Chi 

hội xin chào đón các bác, cô, chú và anh chị mới gia nhập. 



 

 

Web site cua Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Vietnam - ở Hoa Kỳ là 

www.cuuthe.org 

 

 

Những vấn đề cần bàn thảo, hoàn tất trong cuộc họp tới  

 

1) Chọn tên thánh bổn mạng cho chi hội. 

2) Chọn địa điểm cho các cuộc họp tới. 


