
 
GIA ĐÌNH NAZARETH  

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
 

Nguyễn Trọng Thiệt 
 
Cùng với sự thành lập Chương Trình Mục Vụ Hôn 
Nhân & Gia Đình của Giáo Phận Orange, GĐ 
Nazareth Cộng Đoàn ĐMHCG cũng được ra đời và 
bắt đầu hoạt động tại giáo xứ Saint Nicholas thuộc 
thành phố Laguna Woods vào ngày 6 tháng 10 năm 
2008 với Ban Điều Hành hai nhiệm kỳ đầu tiên 
(2008-2012) gồm có các anh chị như sau: 
 
Gia Trưởng  : Anh Chị Nguyễn Trọng Thiệt & Nga 
Gia Phó        : Anh Chị Nguyễn Văn Thông & Hảo 
Thư Ký         : Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Thủ Quỹ       : Anh Chị  Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
 
Khởi đầu, GĐ Nazareth Cộng Đoàn ĐMHCG chỉ qui 
tụ được 7 cặp gồm 14 anh chị vừa mới hoàn tất khóa 
Nazareth I vào ngày 22-24 tháng 5 năm 2009. 
 
Trong lời cầu nguyện cộng với tất cả nổ lực, nhiệt 
thành, hăng say của các anh chị tiên khởi và được sự 
ủng hộ tích cực của hai cha Cựu Quản Nhiệm Trịnh 
Ngọc Danh và Trịnh Minh Thái cũng như sự quan 
tâm và khuyến khích của cha cựu quản nhiệm Mai 
Khải Hoàn, GĐ Nazareth hiện nay đã đạt được con số 
là 35 gia đình gồm có 70 anh chị. 
 
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có: 
 
Gia Trưởng     : Anh Chị Vũ Đình Kỷ & Cậy 
Phó Nội Vụ     : Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Phó Ngoại Vụ : Anh Chị Nguyên Văn Hoàng & Nga 
Thư Ký            : Anh Chị Michael & Mỹ Hạnh 
Thủ Quỹ        : Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
Ban Nội Dung  : Anh Chị Nguyễn Văn Nhuệ & Nhi 
Ban Ẩm Thực   : Anh Chị Trần Quí Châu & Đào 
Ban Văn Nghệ : Anh Chị Thái Trí Minh & Nghiệp 
  Ban Âm Thanh : Anh Chị Trần Đức Hòa & Thi 

GĐ Nazareth ĐMHCG sinh hoạt qua buổi họp mỗi 
tháng 1 lần vào Thứ Sáu của tuần thứ ba của tháng. 
Trong buổi họp hằng tháng, các anh chị thành viên 
cùng nhau ca nguyện, học hỏi và suy niệm Phúc Âm, 
chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm sống qua các chủ đề 
đã được đề nghị và chấp thuận trước cho cả năm. 
Cũng trong buổi họp hằng tháng nầy, các anh chị bàn 
thảo các dự định và sinh hoạt hiện tại cũng như sắp 
đến của đoàn và phân chia việc tham dự các sinh hoạt 
và công tác của Cộng Đoàn.   

 
 Rút kinh nghiệm từ những sinh hoạt của các năm 
qua, GĐ Nazareth cảm thấy có nhiều nhu cầu và ưu 
tư khác biệt theo lứa tuổi của các anh chị trong nhóm, 
cần được đề cập đến dưới những lăng kính khác 
nhau. Vì thế GĐ Nazareth ĐMHCG đã đi đến việc 
phân chia ra 3 nhóm nhỏ dựa trên lứa tuổi để giúp 
việc thông cảm, học hỏi, chia sẽ và nâng đỡ nhau 
được thiết thực và hữu hiệu hơn: 
 
1) Nhóm 1 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ MARIA gồm 
các anh chị trẻ 
 2) Nhóm 2 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ BÊLEM gồm 
các anh chị trung niên 
3) Nhóm 3 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ LA VANG 
gồm các anh chị lớn tuổi 
 
Mỗi nhóm bầu ra 1 anh chị làm Trưởng Nhóm có 
trách nhiệm ấn định phiên họp nhóm hằng tháng, 
ngày, giờ và chương trình cũng như đề tài sau khi 
tham khảo với các nhóm viên. Vì thế nếu tháng nầy 
họp nhóm nhỏ thì tháng sau sẽ họp chung hay còn gọi 
là họp Sinh Hoạt Chung. 
 
Vì mới được thành lập gần 5 năm, nên so với nhiều 
hội đoàn khác trong cộng đoàn GD Nazareth 
ĐMHCG còn trong tình trạng non trẻ và vì thế không 



ngừng cố gắng tạo một thế đứng vững mạnh cho 
mình trong cộng đoàn bằng cách luôn mời gọi các gia 
đình, trước hết là các anh chị tham dự Khóa Nazareth 
và sau đó trở thành những thành viên của Nazareth. 
GĐ Nazareth ĐMHCG cũng luôn nổ lực tích cực 
hưởng ứng và tham gia các sinh hoạt thường xuyên, 
các dịp Lễ Hội của cộng đoàn cũng như của Hội 
Đồng Mục Vụ Trung ương. 
                                                 
Nhưng cũng không vì thế mà GĐ Nazareth lảng quên 
hoạt động Phục Vụ và Bác Ái. Do đó mỗi năm GĐ 
Nazareth đã hợp tác với tổ chức thiện nguyện South 
County Outreach Program qua Chương Trình Adopt-
A-Family bằng cách đứng ra bảo trợ một số nhỏ gia 
đình nghèo hoặc kém may mắn, không phân biệt tôn 
giáo và chủng tộc, trong dịp Lễ Giáng Sinh bằng cách 
đến thăm viếng và mang đến các gia đình tin mừng 
Giáng Sinh cũng như quà biếu dưới hình thức phiếu 
thực phẩm, quần áo cho người lớn và đồ chơi cho các 
em nhỏ. 
          
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2014-2018 gồm có: 
 
Gia Trưởng :  Anh Chị Trần Đức Hòa & Khánh Thi 
Gia Phó :  Anh Chị Nguyễn Văn Thông & Hảo 
Thư  Ký  :  Anh Chị Nguyễn Mike & Mỹ Hạnh 
Thủ Quỹ :  Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng       
 
Ngày 18 tháng 12 năm 2018, trong buổi Sinh Hoạt 
Chung với sự hiện diện của Gia trưởng Mừng-Lan, 
tổng thư ký C. Phượng (Sơn), niên trưởng Nhuệ Nhi, 
cựu Gia trưởng cộng đoàn Thiệt-Nga và Kỷ (Cậy) 
cùng với 32 thành viên và 8 thân hữu, trong buổi họp 
này AC Hoà Thi đã mãn nhiệm (2 nhiệm kỳ) sau 4 
năm gia trưởng cộng đoàn và các thành viên đã bầu 
phiếu chọn tân Gia trưởng cộng đoàn ĐMHCG với 
Ban Điều Hành đương nhiệm kỳ 2018-2020 gồm có: 
 
Gia Trưởng :  Anh Chị Vũ Khắc Nghiêm & Hiền 
Gia Phó: Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Thủ Quỹ: Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
 
Tạ ơn Thánh Gia và chúc mừng tân Gia trưởng 
Nghiêm & Hiền và Ban Điều Hành. 
    
Nhìn về tương lai, GĐ Nazareth sẽ cố gắng phát triển 
và kiện toàn cơ cấu với những dự tính 
 dưới đây : 
       a) Mở rộng sự tham dự vào GĐ Nazareth đến các 
gia đình trong cộng đoàn dể mỗi gia đình là một phản 
ành của Thánh Gia. 

       b) Phổ biến rộng rải các khóa học hỏi, tĩnh tâm, 
Đêm gia đình hằng tháng với trọng tâm đặt vào các 
vấn đề liên quan đến giá trị hôn nhân, tương quan gia 
đình và giáo dục con cái. 
        c) Giúp đỡ cải tiến và phát triển, dưới sự hướng 
dẫn của Giáo Hội và theo tinh thần Phúc Âm, mối 
liên hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và liên hệ trong đại 
gia đình theo truyền thống Việt Nam. 
        d) Đem Tin Mừng Phúc Âm và gương sáng 
Thánh Gia đến cho các gia đình xung quanh môi 
trường mình sống nhất là các gia đình kém may mắn 
qua những công tác thăm viếng giúp đỡ nhất là trong 
dịp các ngày Lễ lớn Công Giáo. 
 
Ngày 08 tháng 02 năm 2019, Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp sẽ mừng Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 35 năm 
thành lập Cộng Đoàn đánh dấu một bước đường dài 
đầy khó khăn và thử thách trong quá trình phát triển 
mà Cộng Đoàn đã vượt qua và sẽ tiếp tục đi tới. 
  
Gia Đình Nazareth Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được 
phép đồng hành với các gia đình thành viên của Cộng 
Đoàn để cùng nhau tiến bước trên con đường Phục 
Vụ và Bác Ái theo tinh thần Phúc Âm và huấn dụ của 
Giáo Hội trong sự cầu bầu và che chở của Thánh Gia. 
 
“Lạy Thánh Gia Thất, hình ảnh tuyệt vời và gương 
mẫu của mọi gia đình nhân loại, xin giúp chúng con 
vững đi trong tinh thần Nazareth. Xin giúp mỗi gia 
đình ngày càng hiểu thấu được sứ mạng chuyên biệt 
của mình trong xã hội và trong Giáo Hội, bằng cách 
lắng nghe Lời Chúa, bằng cầu nguyện và bằng cách 
chia sẻ đời sống trong tình huynh đệ. Lạy Mẹ Maria, 
Mẹ của “Tình Yêu Cao Vời” và lạy Thánh Giuse, 
Đấng Bảo Vệ Chúa Cứu Thế, xin đồng hành với tất 
cả chúng con trong cánh tay che chở không ngừng 
của các Ngài.”  
 
(May the Holy Family, icon and model of every human 
family, help each individual to walk in the spirit of 
Nazareth. May it help each family unit to grow in 
understanding of its particular mission in society and the 
Church by hearing the Word of God, by prayer and by a 
fraternal sharing of life. May Mary, Mother of "Fairest 
Love", and Joseph, Guardian of the Redeemer, 
accompany us all with their constant protection.)                                                                                                                                                                                                                  
                        
(Pope John Paul II – Thư gửi cho các Gia-Đình- Ngày 2 
tháng 2, 1994) 
 
 
                                                                                                                                                         



                        


