
    Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, 

chúng   con đại diên cho Hội 

CCSLSQN/HN xin kính 

chúc Quí Đức Cha, Quí Cha 

và Quí Anh Chị hưởng được 

một ngày lễ thật vui, thật 

hạnh phúc với tâm tình biết 

ơn bên những người thân 

yêu của mình.  

          Thương mến 

 

     Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN 

 Simon Nguyễn Xuân Sương 

Chút Suy Tư 

   

Khi những chiếc lá bắt đầu đổi vàng và 

những cơn gió se lạnh thổi, là chúng ta 

biết một mùa Lễ Tạ ơn nữa lại về trên quê 

hương, nơi những người Việt đương sinh 

sống. 

 Trước hết cảm tạ Hồng Ân của 

Chúa đã cho chúng ta đến được một đất 

nước tư do và một năm được an bình , 

mạnh khỏe. 

 Kế đến là tạ ơn những ân nhân đã 

giúp đỡ cho chúng ta về mọi phương diện 

từ lúc mới sinh cho đến bây giờ. 

 Mùa Lễ Tạ Ơn ở Mỹ là môt mùa lễ 

của gia đình đoàn tụ, tất cả con cái từ 

phương xa đều về gia đình để chung vui 

bên bữa tiệc gia đình trong tâm tình biết 

ơn. Đặc biệt là những cơ quan từ thiện, họ 

đã chuẩn bị thật chu đáo để lo những bữa 

ăn thật ngon, thật đúng nghĩa cho những 

người nghèo và những người vô gia cư . 

Đó là tinh thần của Lễ Thanksgiving. 

 Sống trong một đất nước mà dân 

chúng trong ngày nghỉ lễ họ cũng nhớ đến 

những người kém may mắn hơn mình, 

họ san sẻ hơi ấm  đến cho những người 

nghèo không nhà, không cửa, không thân 

nhân và áo quần mặc không đủ ấm. Nếu 

không xuất phát từ Đức Tin thì làm sao 

họ có được những cư xử như vậy?. “Gần 

mực thì đen, gần đèn thì sáng” Ông Bà ta 

thường nói như vậy, chúng ta đương sống 

trong một đất nước nhân đạo thì làm gì 

chúng ta không học được những tấm 

gương đó. Cảm tạ Hồng Ân Chúa đã gửi 

cho chúng con những tấm gương yêu 

người để chúng con noi theo và sống 

đúng chứng nhân cho Chúa. 
  Xin tinh thần Tạ ơn trong ngày lễ nầy, 

hiện diện trong tim của mỗi người và len 

lõi đến từng gia đình trong lúc chúng ta 

quây quần bên nhau trong buổi tiệc, để  

mọi người cho nhau 

những nụ cười và những 

nụ hôn ấp áp tình nhân 

loại. 
      Happy Thanksgiving. 

Tui buồn trước nỗi 

vui  của người ta 

                  Chúng con cần sự Cầu nguyện và đóng góp cho  Nội San  2019 



 

Sau nghi thức Sai Đi trong Đại 

Lễ Kỷ Niệm 400 năm Truyền 

Giáo Đàng Trong, Đức Cha Matt 

mời gọi mọi người sẽ là Nhân 

Chứng cho Chúa trong các môi 

trường minh sống và sinh hoạt, 

không biết anh em CCSLSQN 

của chúng ta có còn nhớ và giữ 

lời của vị chủ chăn nhắc nhở hay 

không ? 

  Nội dung xin viết về:  

- Tiểu chủng viện Làng Sông Qui nhơn 

niềm thương và nổi nhớ.  

 - Về nguồn 2018 còn chút gì trong tim!  

 - Cựu chủng sinh Lsqn và cuộc sống tha 

hương.  

 Hạn chót nộp bài: 30/1/2019 

Bài viết gửi về :  
ccslsqnbch@gmail.com 

 

Trong tâm tình tạ ơn: Chúng con xin 

cảm ơn Đức Cha Matt Nguyễn Văn 

Khôi , Đức Cha Vincent Nguyễn Văn 

Bản , Quí Cha thuộc Giáo Phận Qui 

Nhơn  Và Hội CCSLSQN/Quốc Nội 

đã tạo điều kiện cho chúng con có 

được một chuyến Về Nguồn của Năm 

2018 thật ý nghĩa và ấm áp tình anh 

em. 

 Chúng con cũng không quên 

Quí Cha Linh Hướng, Quí Anh Chị 

CCSLSQN/HN đã cầu nguyện và 

đóng góp tài chánh cho chúng con để 

có đủ chi phí cho chuyến đi và giúp 

được anh Nhu vượt qua được hoàn 

cảnh ngặt nghèo. 

 Xin Chúa, qua lời chuyển cầu 

của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả 

Giuse, ban cho Quí Đức Cha, Quí Cha 

và Quí Anh Chị luôn được dồi dào Ân 

Sủng của Chúa. 

  Thân mến. 

    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN 

      Simon Nguyễn Xuân Sương 

Nội    San 

 
Thưa quí cha và anh em,  

1/ Chỉ anh em hải ngoại nhận được, 

    xin gửi: ccslsqnhn@googlegroups.com 

2/ Anh em trong và ngoài nước xin gửi

 ccs_lsqn@yahoogroups.com 

 

* Group email ccslsqn hải ngoại vừa được 

created, nếu anh em hải ngoại sót tên hoặc đổi 

đc email, xin gưi email 

về: ccslsqnbch@gmail.com 

3/ Anh em nào thay đổi địa chỉ và email xin 

gửi về để thay đổi. 

                         Thank you 

                                NĐS 

                       Nghi thức Sai Đi. 

Một Kinh Kính Mừng là mỗi giọt dầu cho ngọn đèn của Hội được tháp sáng 
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