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Kính thưa Quí Ông Bà và các Anh Chị Em, quay ngược lại thời gian thì có thể nói chúng ta đã đi được 

một chặng đường khá dài. Sắp hết năm và tháng 11 đã đến. Tháng 11 là tháng mà chúng ta cùng nhau suy 

tưởng, nhớ ơn và cầu nguyện cho Tổ Tiên, Ông Bà , Cha Mẹ và trên hết là Tạ Ơn Thiên Chúa đã gìn giữ 

che chở, ban nhiều ơn lành, may mắn cũng như đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta, cho chúng ta được 

sống một đời sống tự do, dân chủ. Trong tình nhân bản con người.  

Đây là dịp cho mọi người gặp gỡ để cùng tâm tình chia sẻ niềm vui đó, CĐ Nữ Vương các Thánh 

Tử Đạo trân trọng kính mời mọi người tham dự 

 

    Tiệc Tạ Ơn tại Giáo Xứ Thánh Gioan XXIII  

      13060 Palomino Ln, Fort Myers, Fl 33912 

Vào đúng 6 giờ chiều  ngày 25 tháng 11năm 2018. 

 

Đặc biệt có sự tham dự của quí Cha, Thầy, Ni Sư, Mục sư… cùng quí Ông Bà và Anh Chị 

Em thuộc tôn giáo bạn. Trong niềm vui ngày Lễ Tạ Ơn chúng con xin hân hoan chào đón mọi 

người và sau đây Cha quản nhiệm Châu Nguyễn có đôi dòng Tâm Tình Tạ Ơn chia sẻ cùng mọi 

người. 

Kính thưa Quí Ông Bà và các Anh Chị Em, trong nhạc phẩm “Nhìn những mùa thu đi” của Nhạc 

Sĩ Trịnh Công Sơn có đoạn viết, “Nhìn những mùa thu đi em nghe sầu lên trong nắng và lá rụng 

ngoài song nghe tên mình vào quên lãng nghe tháng ngày chết trong thu vàng.” Có phải mùa thu 

gợi lại niềm đau đến nỗi “tên mình chìm vào quên lãng” hay trong tình yêu lứa đôi thiếu lòng biết 

ơn mang đến sự quên lãng. Thực tế, mùa thu đến thật dịu dàng và nên thơ từ những cơn mưa nhẹ, 

làn sương buổi sớm mai và những chiếc lá màu vàng đỏ rực rỡ.  Gió thu chỉ thoáng lạnh chứ không 

buốt đến nỗi làm cho người ta phải rùng mình. Chúng ta thầm cảm tạ Chúa đã cho nhân loại mùa 

thu thật ý vị. Dân tộc Hoa Kỳ đã khéo chọn ngày Lễ Tạ Ơn vào giữa mùa thu. Phải chăng đây là 



thời điểm mà tâm hồn con người và ngoại cảnh giao hòa, gợi lên tâm tình biết ơn như hương, như 

hoa muốn dâng về Trời cao để tri ân những gì Ngài đã ban cho con người. 

Do một thoáng suy tư trong tâm tình tri ân, chúng ta nhìn lại những sinh hoạt của cộng Đoàn, 

gia đình, người thân và của chính đời mình, để nhận định những thay đổi, những thành công, thất 

bại trong cuộc sống, và hướng lòng tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến thân nhân, ân nhân, và 

mọi người. Ông Bonhoeffer đã nói: 

“Trong cuộc sống đời thường, chúng ta hầu như không nhận ra rằng mình nhận nhiều hơn là 

cho đi, và chỉ khi có lòng biết ơn thì cuộc sống mới trở nên phong phú”. Lòng biết ơn là đức tính 

quan trọng của mỗi con người. Người sống có lòng biết ơn là những người thấu hiểu đạo lí “Uống 

nước nhớ nguồn.” 

Hạnh phúc gần nhất trong cuộc sống đời thường mà ta có thể có được đó là niềm tri 

ân của chúng ta đối với bao người chung quanh. Khi niềm tri ân trong ta được biểu hiện thì cuộc 

sống, cách hành xử của chúng ta trở nên chan hòa tình thương và sự trân trọng. Ngày lễ Tạ Ơn là 

ngày vui, là ngày hạnh phúc, mang đến cho chúng ta nhiều ý nghĩa sâu sắc trong tinh thần tạ ơn 

Chúa và biết ơn nhau. Hai điều sau đây có thể giết chết lòng biết ơn: 

1. Điều thứ nhất là sự tự cao. Ai nghĩ rằng, mình tự làm mọi chuyện và vì thế mình không 

cần phải cám ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn. 

2. Điều thứ hai là “sự dĩ nhiên.” Dĩ nhiên là mình phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương 

nhiên mình được người khác chú ý. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn 

sẽ bị giết chết, và rồi tình yêu cũng tiêu tan sớm chiều. 

Con người vô ơn là một con người sống trong một hoang đảo, tự xây bức tường thành cao và 

kiên cố trước bất cứ mối tương quan nào. Còn người biết ơn là người mở rộng vòng tay, luôn coi 

trọng người khác và trân trọng những mối tương quan giữa con người với con người. Thực sự lòng 

biết ơn là một nhịp cầu để người đến với người. Lòng biết ơn làm nảy sinh một bầu khí yêu thương, 

một tinh thần chung với nhiều cảm thông và sẵn sàng chia sẻ. 

“Cám ơn” hai tiếng nói rất đơn sơ nhưng chứa đựng một sứ điệp tình Chúa với chính mình, 

tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng. 

Lm. Châu Nguyễn, CRM 

 

_____________________________________  

 

Ngoài việc Tạ Ơn Chúa chúng ta cũng không quên cám ơn GX  Thánh Gioan XXIII và Cha 

chánh xứ đã sắp xếp cho chúng ta được xử dụng các phương tiện của Nhà Thờ trong bao năm qua.  



Riêng buổi Tiệc Tạ Ơn tới đây, xin mọi người cùng chung tay giúp cho bữa tiệc được tốt đẹp. 

Ông Bà, Anh chi em nào nào có lòng muốn Tri Ân Tạ Ơn Chúa qua việc đóng góp thời giờ, tài 

năng, thức ăn, hiện kim…. xin vui lòng liên lạc với Cha Quản nhiệm hoặc anh Chủ tịch Cộng 

đoàn. Để tìm hiểu thêm xin vào trang:  nvcttdvn.net 

Một Chương trình Văn Nghệ thật sống động, vui tươi sẽ được các anh chị em ca sĩ địa Phương, 

ca đoàn Cecilia cùng với ban nhạc Tampa đảm trách. Cho niềm vui được trọn vẹn xin mọi người 

dọn mình xưng tội trươc dịp Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và lễ Tạ Ơn. Cha Quản nhiệm sẽ giải 

tội 30 phút trước thánh lễ hoặc làm hẹn. 

Hội đồng Phục Vụ xin Cám ơn và Trân trọng Kính mời. 

_______________________________________ 

Xin được gởi lời cám ơn đến Anh Định đã giúp làm các bản tin cho Cộng Đoàn. Xin Chúa trả 

công bội hậu cho Anh và gia đình. Lm. Châu Nguyễn, CRM 

 


