
 

 

 

 

 

 Song Nguyền Phép & Ngọc 

           

 

TTHNGĐ là gì? Đó là những chữ viết tắt của Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Thật lòng mà nói, cách 

đây vào khoảng 13 năm, gia đình tôi sống hạnh phúc, và hình như không có vấn đề gì cả, cho nên khi nghe đến 

Chương Trình này, tôi rất là dị ứng và phản ứng quyết liệt: Thăng với Tiến cái gì? Cần gì phải Thăng với 

Tiến… Tôi đã lập gia đình gần 30 năm rồi, có cái gì mà tôi chả biết, việc gì mà phải đi Thăng Tiến.  

 Cho đến năm 2000, tôi di chuyển về Cali, một phần vì việc làm, một phần vì giữa chúng tôi đang có 

nhiều vấn đề tưởng chừng như không thể vượt qua được, nên nhà tôi muốn tham dự Chương Trình này xem thử 

có giúp được gì không?  Thật tình, tôi không muốn đi tí nào, bởi vì tôi không tin rằng Chương Trình này có thể 

giúp tôi giải quyết được vấn đề, nhưng vì nể nhà tôi mà tôi đã tham dự Khóa Căn Bản 179 vào tháng 11 năm 

2000.  

 Cũng kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Cảm tạ Chúa và cảm ơn Chương Trình, chúng tôi đã 

tìm lại được hạnh phúc bên nhau và nguyện rằng sẽ đem hết khả năng và thời giờ Chúa ban để cộng tác, đồng 

hành và phục vụ với các anh chị em trong Chương Trình. Từ tâm tình này, chúng tôi muốn giới thiệu Chương 

Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đến với những ai đang quan tâm tới đời sống hôn nhân gia đình. 

 

1- Lịch sử:  

 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình được thành lập vào năm 1987 do cha Phêrô Chu Quang 

Minh thuộc Dòng Tên, Tiến Sĩ Tâm Lý. Vì là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, chuyên lo về muc vụ gia 

đình, cho nên Chương Trình dựa trên nền tảng Kinh Thánh và Tâm lý thực dụng nhằm mục đích: Yêu Thương 

Gần Gũi Bằng Việc Làm trong đời sống hằng ngày, được thể hiện qua 4 điểm chính sau đây: 

 Thăng Tiến Đạo Đức Bản Thân 

 Thăng Tiến Cảm Thông Vợ Chồng 

 Thăng Tiến Gương Lành Cho Con 

 Thăng Tiến Hồn Tông Đồ Song Đôi 

Chương Trình đã được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chúc lành và ký tên trên Huy hiệu 

của Chương Trình vào ngày 28 tháng 10 năm 1994 tại Roma. 

Khóa 1 của Chương Trình được tổ chức tại Tòa Giám Mục Giáo phận Orange, California, USA, cách 

đây đúng 25 năm, ngày 13 tháng 6 năm 1987, vì thế Orange được gọi là Cái Nôi hay Cái Gốc của Chương 

Trình. Từ đó Chương Trình đã lan rộng ra các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, Canada, Nhật Bản và 

Việt Nam. Riêng taị Việt Nam Chương Trình đã được các Giám Mục, Linh mục của các giáo phận ủng hộ và 

nâng đỡ rất nhiệt thành. Đại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ 4 và Kỷ Niệm Ngân Khánh đã được tổ chức tại 



 

Thánh Địa La Vang vào đầu năm 2012 với sự tham dự của gần 1000 cặp Song Nguyền, đến từ các nơi trên Thế 

giới và Việt Nam. 

Tại giáo phận Orange, Chương Trình đã tổ chức được gần 50 Khóa Căn Bản với khoảng 1000 cặp Song 

Nguyền đã tham dự, và hiện đang có 22 Liên Gia đang sinh hoạt hàng tháng. 

Chương Trình đã được các Cha Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange nhiệt thành ủng hộ 

và nâng đỡ bằng cách bổ nhiệm các Linh Mục làm linh hướng cho Chương Trình. Cha Linh Nguyền đầu tiên là 

cha Trần văn Kiểm, sau đó là cha Trịnh đức Hòa, cha Trịnh ngọc Danh. 

Trong giai đoạn từ năm 1987 đến 2008 về phương diện tổ chức gồm có: 

Ban Điều Hành Trung Ương : 

Từ 1987-1997 

- Chủ Nguyền Trung Ương:            Anh chị Nguyễn văn Nhuệ & Nhi 

Từ  1997-2003 

- Chủ Nguyền Trung Ương:            Anh chị Phạm văn Quyết & Điệp 

- Trường Nội Dung Trung Ương:   Anh chị Nguyễn văn Nhuệ &  Nhi 

Ban Điều Hành Giáo Phận: 

Từ 1987-1997 

- Chủ Nguyền:                                 Anh chị Phạm văn Quyết & Điệp 

Từ 1997- 2008 

- Chủ Nguyền:                                 Anh chị Vũ đình Kỷ & Cậy 

Hiện nay Đức Ông Phạm quốc Tuấn là Linh Nguyền của CT/TTHNGĐ tại Giáo phận Orange. Đặc biệt 

với sư ưu ái của Đức Cha Mai Thanh Lương, ngài đã chính thức thừa nhận sự đóng góp tích cực trong công việc 

phục vụ các gia đình trong Giáo Phận Orange của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 

Từ 2009- 2011 

- Chủ Nguyền:                                    Anh chị Phạm công Dụng & Nhung 

Từ 2011-2013 

- Chủ Nguyền:                                    Anh chị Lê thanh  Phương & Huệ 

 

2- Nội dung của Chương Trình. 

 

Các sinh hoạt của Chương Trình từ Khóa Căn Bản đến họp Liên Gia đều mang 3 đặc điểm sau đây: 

 Về mặt Tâm Linh: Vì là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành nên Cha Sáng Lập đã dùng Kinh 

Thánh làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của Chương Trình từ việc tổ chức Khóa Căn Bản cho đến các buổi họp 

Song Nguyền, Liên Gia.  

Hơn 570 Khóa Căn Bản trên toàn Thế Giới đã thu hút hàng chục ngàn cặp vợ chồng thuộc đủ mọi thành 

phần xã hội, trình độ học vấn, nghề nghiệp và tuổi tác, trong đó có cả các Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ. Sau khi 

tham dự một Khóa học, mọi người đều cảm thấy có những thay đổi bất ngờ và lạ lùng, nhờ được hướng dẫn để 

tìm gặp và gần gũi Thiên Chúa qua người bạn đời và con cái của mình trong cuộc sống hàng ngày, cũng như 

các anh chị trong Chương Trình khi sinh hoạt Liên Gia. 

 Về mặt Tâm Lý: Vì là mục vụ chuyên lo về gia đình nên tất cả những đề tài được trình bầy 

trong Khóa Căn Bản, và sau này trong các sinh hoạt chung của Chương Trình đều mang tính cách Tâm Lý Thực 

Dụng trong việc liên hệ giữa vợ chồng như việc Cảm Thông, Quan Tâm, Lắng Nghe nhau… cũng như trong 

việc giáo dục con cái, nhất là con cái trong tuổi vị thành niên. 

 Về mặt Xã Hội: Đây là điểm đặc biệt của Chương Trình vì tất cả các Song Nguyền, không chỉ 

giới hạn ở trong giáo phận mà khắp mọi nơi trên toàn thế giới đều coi nhau như trong một đại gia đình rất thân 

thiết và gần gũi… Chúng tôi nhớ vào tháng 10 năm 2008 một số anh chị tại Orange đi Hành Hương Đức Mẹ La 

Vang ở Las Vegas đã được các anh chị Song Nguyền tại đây đón tiếp rất tận tình, đem từng ly nước, tô phở cho 

chúng tôi, trong khi bao nhiêu khách Hành Hương khác còn đang ngơ ngác kiếm chỗ ngồi hoặc đứng xếp hàng 

mua đồ ăn, thật là ấm áp Tình Song Nguyền… Một điểm nữa cần phải được nhắc tới là khi có người thân trong 

gia đình qua đời thì tất cả các anh chị trong Chương Trình điện thoại cho nhau để cầu nguyện và nhất là cùng 

đến nhà quàn để phân ưu và đọc kinh cùng với tang quyến. 



 

 Một kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên được, mỗi lần nhớ lại lòng chúng tôi ấm áp vô cùng. 

Cách đây 2 năm mẹ của chúng tôi qua đời, chúng tôi không có người thân, con cái thì ở mãi tận miền Đông Bắc 

Hoa Kỳ, không biết phải lo liệu như thế nào thì các anh chị trong Ban Điều Hành đã hoàn tất mọi việc cho 

chúng tôi, từ việc kêu gọi các anh chị Song Nguyền cùng với cha Linh Nguyền Hồ Trọng Việt và cha Bùi Công 

Minh đến nhà quàn làm lễ phát tang và đọc kinh, cho đến việc đưa quan tài của mẹ chúng tôi vào nhà thờ, rồi 

tiễn đưa mẹ của chúng tôi tới an nghỉ cuối cùng. Thật là cảm động khi cả gia đình chúng tôi vây quanh quan tài 

để tiễn biệt mẹ qua bài hát “Ru Mẹ” của anh chị Long Nguyệt làm cho không những gia đình chúng tôi mà cả 

những anh chị Song Nguyền khác rơi lệ…Hình ảnh thân tình này khiến các con chúng tôi nói rằng sao Bố Mẹ 

lại có những người bạn tốt hơn cả ruột thịt như vậy? Tôi nghẹn ngào trả lời đó là những anh chị trong gia đình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. 

 

3- Sinh hoạt của Chương Trình. 

 

Hàng năm Chương Trình có những sinh hoạt chính sau đây:  

 Tổ chức Khóa Căn Bản: Đây là thời gian bận rộn và vui nhất của Chương Trình đặc biệt kể từ 

sau tháng 10 năm 2008, bởi vì có sự tham gia rất chân tình và nhiệt thành của tất cả các Song Nguyền của các 

Liên Gia trong Giáo Phận, từ việc Cầu Nguyện, làm Hoa Thiêng cho đến việc nấu ăn và tập Văn Nghệ cho 

Khóa Học cũng như chuẩn bị cho việc quảng bá Chương Trình trên đài Truyền Hình và Radio. Đặc biệt các anh 

chị trong Ban Nội Dung phải thực tập Diễn Giải, lại còn cùng với các anh chị khác từ các Liên Gia đến các nhà 

thờ để giới thiệu về Khóa Học. Ôi thật là vui, vợ chồng, con cái trong bộ “đồng phục” tươi cười, vui vẻ trao 

từng tờ đơn ghi danh tới tận tay từng người ra về sau Thánh Lễ. 

Xin được cảm ơn các cha quản nhiệm của các giáo xứ, đã ủng hộ và giới thiệu Chương Trình này vì nó 

đã đem lại nhiều lợi ích cho các gia đình. 

 Các buổi Tĩnh Tâm và Hội Thảo về gia đình với những chủ đề rất thực tế do các Linh Mục của 

giáo phận, đặc biệt là Cha Vũ Thế Toàn với nụ cười rất thoải mái, hướng dẫn cho các Song Nguyền và những ai 

quan tâm đến đời sống hôn nhân gia đình. 

 Picnic và Văn Nghệ Tất Niên hàng năm: Đây là những sinh hoạt rất nhộn nhịp bởi vì có sự 

tham gia của cả gia đình từ ông bà cha mẹ, con cái đến bạn bè, tất cả đều cởi mở và gần gũi nhau trong bầu khí 

Yêu Thương. 

 

4- Sinh hoạt Liên Gia:   

 

Để viết về mọi sinh hoạt của các Liên Gia thì cần phải tốn  nhiều trang giấy mới có thể diễn tả hết được, 

nên chúng tôi chỉ tóm tắt như sau: Các cặp vợ chồng sau khi tham dự Khóa Căn Bản, từ 5 cho đến 12 cặp họp 

lại thành một Liên Gia và họp nhau hàng tháng để chia sẻ những cảm nghiệm trong đời sống thường ngày từ 

việc cảm thông vợ chồng cho đến việc giáo dục con cái. Dù cho mỗi Liên Gia có một sắc thái riêng biệt, nhưng 

vẫn có một điểm chung là: già trẻ, cũ mới, bố mẹ, con cái tất cả đều rất hòa đồng, sống động, vui vẻ và Quyết 

Tâm sống theo Đoàn Sủng của Chương Trình: Khiêm Nhường Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Sửa Lỗi và Tha Lỗi 

để có được Bầu Khí Yêu Thương, Tin Cậy và Cởi Mở. 

 Nhân ngày kỷ niệm Ngân Khánh, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho các gia đình Song Nguyền của 

Chương Trình trên toàn thế giới, đặc biệt tại giáo phận Orange. Cách riêng cho cha Sáng Lập, các cha Linh 

Nguyền và các ân nhân của chúng con. 

 

 

 

 


