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Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam 
Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam  

Tại Hoa Kỳ 

Văn Phòng Ban Trị Sự Trung Ương  

Biên Bản Cuộc Họp Paltalk ngày 02 tháng 3 năm 2017 

Thời gian: từ 6:00pm đến 7:35pm (giờ California) 

A/ Tham dự viên: 

 

* Cha Tổng Tuyên Úy Phaolô Phan Quang Cường 

* Anh Phêrô Nguyễn Hữu Thức, Trưởng Trung Ương 

* Anh Tô Ma Ngô Hương, Phó Nội vụ Trung Uơng 

* Anh Joanchim Nguyễn Văn Trạch, Phó Ngoại vụ Trung Ương  

* Anh John Lộ, Phó Tuyên Nghiên Huấn, Trung Ương  

* Anh Antôn Nguyễn Thế Lực, Tổng Liên Đoàn Phó Miền Tây Nam 

* Anh Vinh Sơn Phạm Mạnh Tuấn, Tổng Thủ Quỹ Trung Ương 

* Anh Đôminicô Bùi Văn Tâm, Phụ tá Tổng Thư Ký PT LMTT 

* Anh Giuse Nguyễn Đức Thắng,  cựu Trưởng Phong trào, Đệ Nhất Cố vấn về Kỹ thuật 

 

B/ Diễn tiến cuộc họp 

 Khai mạc lúc 6:10PM 

 Sau khi đọc kinh Sáng Soi và kinh trước khi hội anh Thức mở lời chào và cám ơn cha cùng các anh em 

hiện diện. Anh Trưởng cho biết để thống nhất về danh xưng cũng như các đề tài trong khóa Tĩnh Huấn cao cấp 

trong tháng 7 năm nay, anh Trưởng cùng một số anh em trong ban trị sự trung ương đã đến tham khảo với cha 

TTU và ngài đã góp ý cho cái danh xưng của khóa huận luyện này là “Chương trình huấn luyện lãnh đạo 

LMTTPT toàn quốc”.  Anh Trưởng xin quý anh cho biết ý kiến. 

• Anh Trạch cho biết trong cuộc họp anh được tham dự với anh Trưởng và cha TTU là ý cha TTU thấy 

đổi tên là “Chương trình huấn luyện lãnh đạo LMTT phong trào” thì đúng hơn, vì nếu tên là “Tĩnh 

huấn cao cấp” thì một số anh em đã học khóa trung cấp có thể nghĩ những anh em không qua khóa 

trung cấp sẽ không đủ khả năng. Vì vậy,  cha nói cái tên nên được đổi lại là “ Chương trình huấn luyện 

lãnh đạo LMTTPT toàn quốc”. 

• Anh Lực đề nghị là danh xưng cho khóa học sẽ  là “Khóa lãnh đạo phong trào LMTT 2017” là đầy đủ 

rồi, và tên không nên dài qúa. 

• Anh Thức nói khóa lãnh đạo thì hơi kỳ, vì có khóa nào là khóa lãnh đạo phong trào đâu? 

• Anh John Lô đề nghị nên dùng danh xưng là  

`  1/ Khóa 3 ngày huấn luyện cán bộ lãnh đạo LMTT  hoặc 

2/ Khóa 3 ngày đào tạo lãnh đạo LMTT  hoặc 

3/ Khóa 3 ngày đào tạo và huấn luyện LMTT. 

• Anh Tuấn nói không cần đề khóa 3 ngày.  Anh đề nghị là “Khóa huấn luyện lãnh đạo LMTT” 

 

• Anh Thức lập lại những đề nghị của quý anh, rồi mời cha TTU góp ý. 

• Cha TTU chào tất cả các anh trong ban lãnh đạo của phong trào toàn quốc.  Cha TTU rất khâm phục 

và ngưỡng mộ các anh em cũng như quý cha ở miền Tây Nam đã có công khó để lập nên những khóa 

huấn luyện. Bắt đầu một con thuyền buồm để dăng buồm lên cho thuyền bắt gió để chạy, thì bây giờ 

chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đó bằng cách chúng ta bổ túc thêm cho được hoàn hảo hơn. Cha lập 

lại những đề nghị của quý anh và đề nghị danh xưng của khóa cho gọn và đủ  là “ Khóa huấn luyện 

lãnh đạo PT  LMTT 2017”. 
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• Anh Trưởng phong trào hỏi các anh thêm ý và nói là nếu không ai có ý kiến gì thêm thì danh xưng của 

khóa là “Khóa huấn luyện lãnh đạo PT LMTT 2017”. 

• Anh John Lô Anh Tuấn Anh Trạch  đều nhất trí  là Tên khóa:   

“Khóa huấn luyện lãnh đạo PT LMTT 2017” 

2/  Tóm lược các đề tài trong khóa huấn luyện. 

• Anh Trưởng phong trào mời anh Lực và anh Lộ trình bầy tất cả các đề tài các anh đang có để quý anh 

góp ý. 

• Anh Lực nói các đề tài để anh Lộ trình bày thì tốt hơn, vì anh Lộ nắm rõ hơn anh.   

• Anh John Lộ nói các đề tài bữa trước đã được thông qua cho khóa cao cấp, sau khi nói chuyện với 

những anh em ở miền Tây Nam và cũng được anh Trưởng đồng ý, là khóa này sẽ được mở cho tất cả 

mọi người. Vì là khóa huấn luyện, nên tĩnh tâm gồm chỉ có 2 hoặc 3 bài giảng . Những đề tài gồm: 

1) Thánh Giá đường vào Thánh Tâm do LM trong thánh lễ khai mạc đảm trách.  

2) Tông đồ giáo dân, trách nhiệm của người công giáo nói chung và anh em LMTT nói riêng, dựa trên 

Tông huấn Tông đồ giáo dân của Đức Phaolô VI.  

3) Ơn gọi lãnh đạo của người LMTT (thuyết trình viên là BS Lê Duy Huân)  

4) Thánh Tâm Chúa con đường dẫn người LMTT đến với Chúa Cha, hay là Diệu Thuyết Thánh Tâm 

Chúa hay là Phương pháp Thánh Tâm Chúa dùng để đưa người LMTT thực thi tông đồ giáo dân của 

mình. 

5) Người LMTT nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa thế nào.  

6) Thực tập chia sẻ Lời Chúa theo tinh thần LMTT ghi trong thủ bản (LMTT hướng dẫn)   

7) Đến và xem người LMTT sống thế nào hay Tình anh em của người LMTT, BS Phó tế Nguyễn Đức 

Tuấn thuyết giảng.   

8) Cách dùng Paltalk  

9) Cách dùng MS Word, Excel  

10) Huấn luyện đoàn hay người LMTT mới  

11) Internet Parental control và những đề tài khác như Học Hỏi, Điều kiện cần thiết cho người LMTT lãnh 

đạo, Đức Tin cài đặt v.v. 

 

Anh John Lộ xin ý kiến của quý Anh. 

• Anh Lực đồng ý với anh Lộ về những bài đã đưa ra. 

• Anh Trạch nói những đề tài thì qúa tốt rồi.  Vì ban huấn luyện  muốn anh Trạch quảng bá lên,  anh cần 

có sơ lược các chương trình gồm ngày giờ và huấn luyện thế nào? Anh Trạch muốn nhắc là mình nói, 

thì phải nói cho đúng. 

• Cha TTU gởi text đề nghị them vào chương trình đề tài: Những thách đố và cản trở trong đời sống đức 

tin của gia đình và những giải pháp thiết thực cho LMTT như trưởng gia đình. 

• Anh John Lô: Ban Huấn luyện sẽ chuyển cho anh Trạch chương trình chi tiết khi hoàn tất. 

• Cha TTU: Những sinh hoạt hậu khóa: Ứng dụng kiến thức và khả năng lãnh đạo 

• Anh John Lộ: Sẽ thêm đề tài của cha TTU vào chương trình.  Nhờ cha TTU cho thêm chi tiết về 

những sinh hoạt hậu khóa. 

• Anh Tuấn gởi text:  Để khóa huấn luyện được ích lợi, sinh hoạt hậu khóa rất quan trọng.  Đồng ý với 

cha TTU 

•  
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• Anh Trạch gởi text: Theo con đoán: Những sinh hoạt hậu khóa; Như vậy phải có thành lập toán nhỏ, 

hoặc liên gia, và họp hàng tháng hoặc định kỳ rồi. 

• Anh Trưởng đọc lại lởi cha TTU gởi qua text message.  Anh Trưởng nói thêm là theo như ý của anh 

Trạch thì anh Trưởng Ban Huấn Luyện sẽ đưa ra chương trinh chi tiết hơn. Anh ngoại vụ sẽ cô đọng 

lại những điểm đó để quảng bá cho thiết thực hơn. 

• Cha TTU cám ơn tất cả các anh em đã hăng hái đóng góp cho chương trình của khóa cho được phong 

phú và trọn hảo. Cha đề nghị có một bài nói về những thử thách, thách đố trong đời sống chúng ta, 

những cản trở trong đời sống đức tin.   

• Anh Trưởng cám ơn cha đã đóng góp ý kiến và ban huấn từ cho các anh em. 

• Anh Trạch hỏi dựa trên những: Khóa này chỉ dành cho các anh LMTT hay cho các bà luôn?  Có phòng 

riêng cho những người khó ngủ không?  

• Anh Lộ góp ý:  

1/ Xin tổ chức cầu nguyện cho khóa để thực thi ý Chúa. Việc này, thì nhờ anh Hương    

          phó nội vụ đảm trách giùm và Phó Ngoại phổ biến.  

2/ Xin tích cực phổ biến và mời anh em LMTT trên toàn quốc tham dự. 

      3/ Ban tổ chức sẽ mời các anh em trong Ban Trị Sự Phong Trào vào tổ chức khóa, với  mục tiêu: Để   

          anh em quen cách tổ chức khóa và để tổ chức trong tương lai và cũng giúp nhân lực vào trong việc   

          tổ chức.Anh Lực nói giá $95 cho phòng 1 người và $85 cho phòng 2 người.  Khóa tĩnh tâm dành   

          cho các anh mà thôi.  Đúng ra giá cho mỗi học viên là 175$ nhưng chỉ lấy $135  

C/ Kết thúc cuộc họp 

• Anh Trưởng đúc kết lại những việc đã bàn trong cuộc họp. Vì cha TTU bận việc và rời phòng họp sớm 

nên anh John Lô dâng lời nguyện tạ ơn kết thúc, sau đó tất cả cùng đọc kinh sau khi hội, cuộc họp 

chấm dứt lúc 7:35PM. 

 

 
  Khán              Làm tại San Jose ngày 16 Tháng 3 Năm 2017 

Peter Nguyễn Hữu Thức 

Trưởng Phong Trào  

Đôminicô Bùi Văn Tâm 

Phụ Tá Tổng thư ký Phong Trào 


