
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 

Nét Đại Cương 

A. CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH (CT/TTHNGĐ) LÀ GÌ? 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (Marriage Family Enrichment Progam), là 

một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp 

ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt cho các Gia đình 

Công Giáo Việt Nam. Vì Chương Trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa 

của người Việt Nam, Chương Trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát 

triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa 

cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như 

sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu . Sự liên hệ với tha nhân, 

nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”... 

Vì CT/TTHNGĐ lấy KINH THÁNH LÀM NỀN TẢNG, áp dụng theo đường lối Linh Thao 

của Thánh INAXIÔ... Nên có nhiều khác biệt với những phong trào như: Marriage Encounter, 

Family Mission... của người Mỹ, Úc... (chỉ chú trọng nhiều vào sự phát triển liên hệ giữa vợ 

chồng). 

B.  QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP (LỊCH SỬ) CT/TTHNGĐ RA SAO? 

Tình yêu Thiên Chúa là khởi thủy của gia đình, vì nếu Chúa không yêu thương thì không 

sáng lập nên Adong và Evà là cặp hôn nhân đầu tiên của nhân loại. 

Khi nhập thể, giá trị đầu tiên Chúa Giêsu đề cao là giá trị gia đình, vì Chúa đã sinh ra trong 

một mái ấm gia đình, với Mẹ Maria dịu dàng và Thánh Cả Giuse khiêm nhường. Trải qua lịch 

sử Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng luôn quan tâm đến đời sống gia đình.Như Đức Cố Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II trong dịp viếng thăm Ba Tây ngày 17.10.1991, Ngài tuyên bố: “Gia 

đình là yếu tố nền tảng cho mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội”. 

Với Giáo Hội Việt Nam, nhiều vị đã giảng dạy, viết sách báo để nâng đỡ đời sống gia đình. 

Linh mục Phêrô Chu-Quang-Minh, Dòng Tên, Vị Sáng Lập Chương Trình TTHNGĐ, cũng 

đã thao thức như các bậc tiền bối. 

Đặc biệt hơn, vào cuối thập niên 1970 , thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 từng đợt sóng 

người Việt di cư tỵ nạn và ngay cả đến bây giờ (đoàn tụ). Người Việt mang theo một nền văn 

hóa lâu đời, trong đó giá trị gia đình được đề cao, nay đang bị thử  thách bởi một nền văn hóa 

đề cao “cá nhân chủ nghĩa” của Phương Tây! Làm nảy sinh nhiều vấn nạn, nhất là trong lãnh 

vực HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Linh Mục Phêrô Chu Quang Minh, khi đi làm Mục Vụ cho các 

trại Tỵ Nạn ở Macao, HồngKông, Đài Loan...và khi đi hướng dẫn các khóa  Linh Thao Cộng 

Đồng... Hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ con bỏ nhà ra đi, cha mẹ xô xát, ly dị, 

cụ gìa buồn tủi trong viện dưỡng lão cô đơn.. 

Trong bối cảnh đó, Chương trình TTHNGĐ được lập ra, do những kinh nghiệm thực tế cộng 

thêm tri thức Linh Mục sáng lập thâu nhận khi lấy văn bằng Tâm Lý Hướng Dẫn. 

Nơi đầu tiên Linh Mục sáng lập áp dụng Phương Pháp Cảm Nghiệm của CT/TTHNGĐ là 

WICHITA, tiểu bang KANSAS, USA. Vào tháng 9 năm 1986. Nhưng nơi mang danh hiệu 

Khóa I của Chương Trình TTHNGĐ là ở Giáo phận ORANGE, CALIFORNIA, USA. Tổ 

chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng 6 năm 1987, tại Marywood Center. Do Văn Phòng Đạo 

Binh Hồn Nhỏ chịu trách nhiệm về việc tổ chức. Khóa I này mang lại nhiều lợi ích cho các 

khóa viên. 



Mùa hè năm 1991, Chương Trình TTHNGĐ được Hội-Đồng Linh-Mục Việt Nam tại Giáo 

phận Orange, công nhận là một Mục-Vụ quan trọng trong Cộng-Đồng Công-Gíao Việt-Nam 

tại Giáo-Phận Orange, California, Hoa Kỳ. 

Đức Thánh Cha Gioan PhaoLô II đã chúc lành cho các gia đình, cho Chương Trình 

TTHNGĐ, và ký vào huy hiệu của Chương Trình ngày 28 tháng 10 năm 1994, dịp Cha Phêrô 

Chu-Quang-Minh dự Đại Hội Mục Vụ Thế Giới tại Rôma, với sự giúp đỡ tận tình của Đức 

Ông Trần-Ngọc-Thụ.(xem hình nơi trang chính) 

Trong dịp này, Đức Cố Hồng Y F.X Nguyễn-Văn-Thuận đã ưu ái cho thâu hình và thâu thanh 

khi Ngài ngỏ lời cùng các gia đình trong CT/TTHNGĐ. 

Lễ Chúa Phục-Sinh, ngày 19 tháng 4 năm 2003. Đức Ông Francis Phạm-văn-Phương, Chủ 

Tịch Hội-Đồng Chỉ-Đạo Liên-Đoàn Công-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ, sau khi đã tham khảo 

ý kiến các thành viên Hội-Đồng Chỉ-Đạo Toàn-Quốc (Hoa-kỳ) và ý kiến của Ban Cố-Vấn. Bổ 

nhiệm: LM. Peter Chu-Quang-Minh, SJ, Los Angeles, California. Hiện là Vị Sáng Lập và xây 

dựng Chương Trình Thăng-Tiến Hôn Nhân Gia-đình. Vào chức vụ : Giám-Đốc Đặc-Trách 

Chương-Trình Thăng-Tiến Hôn-Nhân Gia-Đình cho người Việt-Nam trên toàn quốc Hoa-Kỳ. 

(xem phần tài liệu) 

Chương Trình có tính cách quốc tế vì được tổ chức ở nhiều tiểu bang Hoa-Kỳ, Canada, Úc 

Châu, nhiều nước bên Âu Châu, và hiện nay tại quê nhà Việt nam. 

Tại Việt-Nam, khóa đầu tiên được tổ chức vào ngày 7, 8 và 9 tháng Hai năm 2003. Tại Tòa 

Tổng Giám-Mục Sài-Gòn. Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận Sài Gòn và 

Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể, Tổng Giáo Phận Huế, đã thăm viếng, hiện diện và 

theo dõi diễn tiến của Khóa, nhận thấy Khóa học đã mang lại rất nhiều ích lợi cho các cặp vợ 

chồng tham dự Khóa, nên đã có văn thư công nhận Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 

Đình là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, chính thức sinh hoạt để giúp Thăng Tiến đời 

sống các gia đình trong Giáo Phận của các Ngài. (xem phần tài liệu) 

Tính đến tháng 6 năm 2006, đã có 334 khóa Căn Bản, 36 khóa Tu-Nguyền và nhiều loại khóa 

khác, với khoảng 24,000 (12 ngàn cặp) Song-Nguyền khắp nơi trên Thế-giới. Mười bốn (14) 

vị Hồng Y, Tổng Giám-Mục và Giám-Mục đã thăm viếng, cầu nguyện hoặc chủ tế Thánh Lễ 

Thệ Hôn Một Đời. Khoảng 300 Quý Cha và Tu sĩ Nam Nữ đã dự khóa. 

Đại Hội Song Nguyền Thế-Giới lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 07. 1997 và lần thứ hai 

vào ngày 13, 14 và 15 tháng 06 năm 2003 tại Marywood Center. California, Hoa kỳ. (xem 

phần hình ảnh) 

C.   DANH XƯNG CỦA CT/TTHNGĐ. 

Danh xưng của đoàn thể này là “Chương Trình” chứ không phải Phong Trào, như ấn định ở 

điều I của Nội Quy : “Đoàn Thể Công-Giáo Tiến-Hành này lấy danh xưng là CHƯƠNG 

TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”. 

Vậy cần biết Phong Trào khác với Chương Trình. 

Hai sinh hoạt này khác nhau ít là hai điều: Trước tiên Phong Trào thường đáp ứng nhu cầu 

của một thời đại nào đó, như luồng gió trào qua. Gió có thể thật mạnh. Nếu là PhongTrào thì 

có khi lên rất cao, đáp ứng nhu cầu thật khẩn thiết. 

Còn Chương Trình thường đáp ứng nhu cầu trường kỳ, như nước chảy liên tục thì mới thành 

sông hồ. Thí dụ liên tục cần phát triển đời sống gia đình, dầu không trau dồi thì gia đình vốn 

có sẵn, cũng như không cắt tỉa thì cây rừng vốn xum xuê nhưng là rừng hoang dại. 



Khác biệt thứ hai là Phong Trào thường chỉ cần ghi danh, hoặc huấn luyện một lần; rồi thì ít 

đặt việc huấn luyện liên tục. Nếu có huấn luyện thì bước sau không nhất thiết phải dựa trên 

bước trước. 

Còn Chương Trình là thang nhiều nấc, tiệm tiến nhưng cần phải tiến, cũng như các chương 

trình học vấn (cần học từ lớp 1 rồi mới lên lớp 2…), nếu không dự Khóa Căn Bản thì không 

dự được các Khóa kế tiếp, nhất là Khóa Tu-Nguyền. Hoặc nếu dự thì có khó khăn vì xa lạ 

với những thói quen trong Chương Trình, nhất là có nhiều nội dung không nhắc lại nữa. 

Chương Trình TTHNGĐ là một huấn luyện liên tục - ongoing training, nên Chương Trình 

TTHNGĐ có nhiều loại Khóa như : Khóa Căn bản, Khóa Tu-Nguyền, Khóa Tâm lý Linh-

Trợ, Khóa Huấn Luyện Cán Bộ Tông-Đồ, Tỉnh Tâm Song-Nguyền, Tỉnh Huấn Gia Đình... 

1. Ai nên dự Khóa Thăng Tiến HNGĐ? 

Nếu ở các trường hợp sau đây, thì Chương Trình có thể thêm ích lợi cho quý vị: 

- Hai người đạo đức, thương yêu nhau, nhưng “khắc khẩu”, tính tình khác nhau. 

- Con cháu ngoan ngoãn, nhưng dễ nói chuyện với người ngoài, mà khó nói với người nhà. 

- Mình sốt sáng, vào hội đoàn, nhưng dễ làm với người khác mà khó làm với bạn đời. 

- Mình đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhưng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, thăng tiến hơn. 

- Nếu mình có khó khăn, vợ chồng bất bình, lại khó khăn với con cháu, bạn hữu, v.v., thì càng 

nên dự Khóa. 

2. Ai có thể dự Khóa? Những Cặp  đã cưới hoặc sắp cưới vì cần đi Có Đôi. Nhưng có 

ngọai lệ, đó là 10 đôi thì có thể có vài người dự một mình, hoặc khác đạo. 

3. Tổ chức thế nào? Cần hai ngày, 48 giờ trọn, từ 6 giờ chiều thứ Sáu đến 6 giờ chiều Chúa 

Nhật. Cũng có thể tổ chức ngày khác, miễn sao đủ 6 Buổi. Nhiều nơi thuê Trung Tâm, ở 

hẳn lại.? Có nơi tổ chức tại Hội Trường, đêm về nhà ngủ, sáng trở lại ngay để ăn uống sinh 

hoạt như ngủ tại địa điểm. Đừng lo về chi phí. Khi khóa viên cảm nghiệm được ích lợi thì sẽ 

tình nguyện nâng đỡ nhau. 

 4. Kết quả ra sao? Tới cuối năm 2012, dự kiến có 537 Khóa Căn Bản, và nhiều loại Khóa 

cao cấp, với khoảng 40,000 người hay #19,000 cặp và các người độc thân tham dự. Trong 

số này, có vị trước đây là chiến sỹ Phúc Âm, nay hăng say làm việc tông đồ hơn. Có cặp đã 

ly dị nay ở lại với nhau. 

Đã tổ chức nhiều Khóa ở nhiều bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, ở Âu châu, ở Bắc, Trung, 

Nam VN và ở Nhật. 

- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chúc lành cho các gia đình và ký vào Huy Hiệu của CT 

ngày 28 tháng 10, 1994, như thấy ở Huy Hiệu của CT. 

- Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, ĐHY Phạm Đình Tụng, ĐHY. JB. Phạm Minh 

Mẫn, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, Đức Cố GM. Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến 

và nhiều Vị Giám Mục đã khích lệ, tham dự Khóa, học đã viết văn thư nhận CT là đòan Thể 

Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Phận của các Ngài. 

- Gần 30 Vị Hồng Y, TGM, Giám Mục đã thăm viếng, cầu nguyện, hoặc chủ tế Thánh Lễ Thệ 

Hôn Một Đời. 



- Hơn 200 Quý Cha và nam nữ tu sỹ đã dự Khóa. 

* Sau khi dự Khóa thì có đường lối Sinh Họat cho cá nhân, vợ chồng, gia đình, và đường lối 

làm việc Tông Đồ Song đôi trong Hội Thánh và Chương Trình. 

* Tài Liệu là 30 sách cha Minh đã xuất bản, gồm 21 cuốn về Tâm Lý và Giáo Dục; 01 cuốn 

về đời tư và diễn tiến hình thành Chương Trình, là cuốn Hồi Ký Tình Yêu Thăm Thẳm; 05 

cuốn tiếng Việt và 03 cuốn tiếng Anh làm thủ bản cho Chương Trình. Cần sách ’in English’ 

cho tuổi trẻ và người  "ngoại quốc." 

Bên Quê Nhà đã in và phổ biến nhiều sách này. 

* Đài phát thanh Vatican, VOA, BBC, đài Sắc Tộc (SBS) của Liên Bang Úc châu, và nhiều 

đài khác, cũng như Internet đã phỏng vấn về Chương Trình, các sách, hoặc về Tâm Lý và 

Giáo Dục Gia Đình. 

  

7. Liên lạc thế nào? 

(1) Lên mạng tthngdtg.net (thăng tiến hôn nhân gia dình thế giới.net); 

(2) với bất cứ ai trong Chương Trình; hoặc 

(3) trực tiếp với : 

1) Lm Phêrô Chu Quang Minh, S.J., (408) 646 - 0921 email peterminhc@yahoo.com 

2) AC Quyết&Điệp,         USA (770) 614-2545. 

3) AC Hoàn&Hằng,         USA (408) 739 - 5840 

4) AC Xuân &Yến,          Úc châu (02) 97283194           

5) AC Trường & Thay,    Âu châu, email: haitruong2000@yahoo.dk 

6) AC Hiển&Phượng        Canada, email: hienphuongnguyen@hotmail.com            

7) Lm Paul Nguyễn Luận, VN., email: paulnguyen12@gmail.com 

8) Lm Nguyễn Hữu Hiến,  Nhật Bản, email: pmhuunguyenjp@yahoo.com 

9) AC. Kiên&Tâm,           Nhật Bản, email: kientamtokyo@yahoo.com   

Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J. 
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