
  

Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ............................ 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) ..................... 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) ....................... 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) .......................... 5:00 PM

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Do .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Trật Tự
Ngô Tuấn:  972-365-4188

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 3-2: Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo.
  Thánh Ansgariô, giám mục

Thứ Hai 2-2: Đức Mẹ Dâng Con. (Lễ Nến) lễ kính

Thứ Tư  4-2: 

CHúA NHậT 4 THườNG NIêN B - NGày 1/ 2 / 2015

Khu 1: Ô. Trần Văn Mão  469-212-5311
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim. . . . . . . .214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TàI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . .469-879-9729

HỘI ĐỒNG THườNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm 5-2: Th. Agata, tntđ, lễ nhớ

Thứ Sáu 6-2:  Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo, Lễ Nhớ

Thứ Bảy 7-2: Thánh Gioan Bosco, lm



So Sánh khác biệt
Đám đông nghe Đức kitô giảng giải và họ xì 

xào, bàn tán với nhau. ngài là ai mà “Giáo lý thì 
mới mẻ và người dạy lại có quyền” c.27. người ta 
không thể so sánh nếu không biết. như thế đám 
đông so sánh với lời giảng của ai? thưa đó chính 
là giáo huấn của các kinh Sư. các vị này thường 
dựa vào luật lệ và truyền thống để buộc tín hữu 
giữ luật hết sức nghiêm ngặt. Đức kitô vạch ra 
sai lầm của họ khi họ đặt truyền thống trên Lời 
chúa:

Các ông lấy truyền thống đã truyền lại cho 
nhau mà huỷ bỏ lời của Thiên Chúa. Mk 7,13

các kinh Sư và Luật Sĩ còn buộc người ta nhiều 
luật lệ khắt khe. Đức kitô mô tả họ là những kẻ 
giả hình vì họ chất những ánh nặng trên vai người 
ta còn chính họ lại sống ngoài luật lệ, không tuân 
giữ lề luật. Mt 23.

Giáo huấn của thánh Gioan tiền hô đưa ra 
đã mới và giáo huấn của Đức kitô còn mới hơn. 
Gioan tiền hô kêu gọi thống hối và lời kêu gọi của 
Gioan kèm theo đe dọa và hình phạt; trong khi 
giáo huấn của Đức kitô kêu gọi “thống hối và tin 
vào tin Mừng” mà không kèm theo đe dọa cũng 
không phải thống hối rập khuôn theo nguyên tắc 
lề luật truyền lại.

Mới Mẻ
thưa mới mẻ bởi Đức kitô dậy từ sự khôn 

ngoan của riêng cá nhân ngài. kinh thánh có lần 
nhắc rõ thời ẩn dật Đức kitô

“Ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy 
khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên 
Chúa” Lc 2,40

Lời giảng dậy mới mẻ đến độ thính giả nghe 
đầy kinh ngạc lên tiếng hỏi nhau:

Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm 
sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế 
nghĩa là làm sao? Mc 6,2

Lời giảng mới mẻ bởi giáo huấn của ngài cởi 
trói, giải thoát họ khỏi bị luật lệ ràng buộc chặt 
chẽ đến độ con người trở thành nô lệ cho lề luật. 

Giáo huấn của Đức kitô làm cho việc tôn thờ thiên 
chúa trở nên nhẹ nhàng, vui thích, chứ không bị 
bó buộc như xưa. Giáo huấn của Đức kitô mới mẻ 
khai sáng họ nhận biết thiên chúa là Đấng từ bi và 
thương xót. tình yêu thiên chúa mạnh hơn, xóa 
tan mọi lỗi bất trung, bất tín họ phạm; lòng chúa xót 
thương vô bờ và lượng từ bi chúa dành cho tất cả, 
không loại trừ ai. Đây là những điều mới mẻ.

Uy qUyền ra Sao?
Đức kitô dậy có uy quyền bởi ngài là con thiên 

chúa và mặc khải một thiên chúa uy quyền nhưng 
rất mực yêu thương. các kinh Sư và Luật Sĩ cũng 
như biệt Phái rất muốn tìm cơ hội bắt Đức kitô 
nhưng lại sợ uy quyền ngài. Giáo huấn theo truyền 
thống và nhờ vào uy quyền truyền thống để áp dụng 
luật; Đức kitô không dựa vào truyền thống nhưng 
dựa vào tình yêu thiên chúa để giảng dậy. chính 
Đức kitô xác định điều này khi thượng tế và kinh 
Sư chất vấn quyền của ngài. khi chữa lành người 
bệnh liệt giường Đức kitô cho biết uy quyền của 
ngài không nhắm vào trói buộc, ra hình phạt nhưng 
chú trọng vào tha thứ, ân xá và hoà giải một khi 
chấp nhận hoán cải.

Để các ông biết, ở dưới đất này con người có 
quyền tha tội. Đức kitô bảo người bại liệt: Ta truyền 
cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà 
đi về nhà. Mk 2,11

Đức kitô có quyền xoá bỏ tội lỗi ta. ngài có quyền 
trên quỷ ô uế và thần dữ bắt chúng vâng phục. ngài 
ra lệnh cho chúng và chúng sợ hãi la lớn tiếng

Tôi biết ông là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên 
Chúa. Mk 1,24

Một uy quyền khác cho biết Đức kitô có toàn 
quyền trên thế giới thiên nhiên khi các tông đồ sợ 
hãi thuyền chìm giữa biển vì sóng to, gió lớn. họ 
kêu cầu và ngài truyền lệnh cho sóng gió bão bùng 
ngưng lại.

Điều giảng dậy thì mới mẻ cộng với uy quyền 
không phải cho Đức kitô mà cho chúng ta, cho nhân 
loại.

Câu ghi lòng cho tuần: Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng 
dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1, 22)

Linh muïc Vuõ Ñình Töôøng
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Chaàu Thaùnh Theå Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø Chaàu 
Thaùnh Theå vaøo moãi thöù Naêm Ñaàu Thaùng, sau 
thaùnh leã chieàu seõ laø giôø chaàu cuûa caùc em thieáu 
nhi, sau ñoù laø giôø chaàu chung cuûa ngöôøi lôùn vaø sau 
cuøng laø pheùp laønh.
Xin cho loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå 
ngaøy caøng gia taêng trong loøng moïi ngöôøi.

Chaàu Thaùnh Theå Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 
Moãi thöù Saùu Ñaàu Thaùng seõ coù Chaàu Thaùnh Theå töø 
sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. 
Töø 7:30 saùng tôùi 8 giôø saùng:  Chaàu chung.
Töø 6:30 chieàu tôùi 7 giôø chieàu:  Chaàu chung.
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 
Ngoaøi ra laø chaàu rieâng trong thinh laëng.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc 
maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng 
ñoaøn, xaõ hoäi.

Baùnh Chöng vaø Baùnh Teùt cuûa Giaùo 
xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Baùnh Chöng hoaëc baùnh Teùt………………………..$13 / 1 
caùi,  (2 caùi: $26, 3 caùi: $39….v..v..)
Keïo Ñaäu Phoïng ……………………………………….    $7 / 1 hoäp
Döa Moùn ……………………………………………..…    $7 / 1 huõ
Gioø Luïa …………………………………………………   $12 / 1 caùi
Chuùng toâi nhaän göûi baùnh ñi caùc tieåu bang
Giaù cöôùc phí göûi  1 hoäp baùnh laø  $13  
1 hoäp coù theå ñöïng töø 1 ñeán 4 baùnh Chöng hoaëc 
Teùt

Xin kính môøi quyù vò uûng hoä

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán 
tröôùc söï ra ñi cuûa 

OÂng Pheâroâ Nguyeãn Sôn (1938-2015)
 Taï theá ngaøy 25/1/2015

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Pheâroâ  veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø 

caäy troâng cho tang quyeán.

Resolving to volunteer more in 2015? 
Think Catholic Charities of Dallas
We invite you to take a look at our volunteer 
opportunities at Catholic Charities of Dallas. 
Our next volunteer orientation is on Feb. 11, 
2015 at 10:00 am to noon.  Individuals, families, 
school groups, students in need of service hours, 
corporations and other organizations are invited to 
join in our mission to positively impact the lives 
of those in need in our community. For details 
please contact Eileen O’Malley at eomalley@
ccdallas.org. To RSVP online for a volunteer 
orientation or see the service locations, please 
visit www.ccdallas.org/volunteer. 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 1/2/2015

Giaùo Khu 1 OÂ/B Leâ Trung Thöôïc 972-989-9307
 2413 Richland Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  2 A/C Ñaëng Minh Huy 469-531-3621
 2534 Crestedge Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  3 OÂ/B Traàn Kim Vôi 214-927-1025
 3708 West Burkingham  Apt# 169, Garland, 
TX 75042
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 25/1/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $11,372.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2626-2628): $150.00
Tieàn Quaûng Caùo: $425.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00
UÛng Hoä Tieàn In Lòch: $280.00
For Church in Latin America: $3,292.00
Toång soá thu cuûa Hoäi Baùc AÙi tính tôùi 
 21/01/2015 laø  $2,485.15

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0015 AÅn Danh $50.00
0052 Ñoã Thò Nam $2.00
0620 Ñoã Vaên Haûi $50.00
0638 Leâ Vaên Thaùi $10.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0706 Nguyeãn Ñình Höng $200.00
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00
0987 Phan Quang Trinh $20.00
1112 Buøi Vaên Tôùi $20.00
1125 Traàn Baù Loäc $200.00
1150 Phaïm Vaên Boàng $5.00
1164 Nguyeãn Minh Huy $100.00
1222 Leâ Huy Phan $20.00
1330 Hoaøng Nguyeãn Thò $5.00
1462 Nguyeãn Thò Nghieäp $5.00
1529 Phan Vaên Beàn $60.00
1589 Ñaëng Thò Quyù $10.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00
2288 Leâ Anh Toân $2.00
2439 Ñaøo Ida $5.00
2524 Traàn Thò Tuù $20.00
2551 Traàn Thò Töôi $5.00
 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên # Teân Soá Tieàn
0077 Lyù Kim Phieán $100.00
0120 John Tran $100.00
0272 AÅn Danh $100.00
0281 Nguyeãn Phöông Thuùy 
 (Name & Picture Plaques) $445.00
0343 Leâ Kieàu Nga $100.00
0345 Leâ Kieàu Nga $100.00
0349 Traàn Duy Ñan Bích $300.00
0436 Phaïm Hoàng Thaùi $1,500.00
0475 Ñaëng Thò Cöông $500.00
0599 Leâ Trung Thöôïc $100.00

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 2 / 2015

05/02:  Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå 
baét ñaàu sau thaùnh leã  7 giôø chieàu 

06/02:  Thöù Saùu ñaàu thaùng – Chaàu Thaùnh Theå  
nguyeân ngaøy  töø 7:30am – 7:00pm taïi nhaø 
Nguyeän

07/02:  Lôùp Röûa toäi treû em luùc 7:00PM taïi phoøng 
115 TTTAP

7/2& 8/2:  Quyeân tieàn cho Bishops Annual 
Appeal

13/02:  Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy  töø 7:30am 
– 7:00pm taïi nhaø Nguyeän

 Thaùnh leã caùc gia ñình luùc 7pm
14/02:  Röûa toäi treû em taïi nhaø thôø luùc 4pm
14/02:  Lôùp Giaùo lyù 150 giôø “Christian Morality” 

töø 9am-2:30pm phoøng 137 TTTAP
18/02:  Thöù Tö Leã Tro, coù 4 Thaùnh leã: 6:45am, 

9am, 7pm, 9pm 
18/02:   Xin tieàn laàn II cho Aid to the Church in 

Central and Eastern Europe
19/02:  Thöù Naêm moàng 1 Teát: Thaùnh leã luùc 

7PM – Caàu bình an cho naêm môùi
20/02:  Thöù Saùu moàng 2 Teát: Thaùnh leã luùc 7PM 

– Nhôù coâng ôn Toå Tieân
21/02:  Thöù Baûy moàng 3 Teát:  Thaùnh leã luùc 

5PM - Thaùnh hoùa coâng aên vieäc laøm 
             Xin löu yù: Ñaëc bieät Thöù Baûy 21/2 thaùnh 

leã luùc 5pm, khoâng phaûi 6pm nhö thöôøng leä
 Hoäi Chôï Teát
 1pm-11:30pm: Hoäi Chôï
 7pm-11pm: Chöông trình nhaïc soáng do 3 

ca só ñaûm traùch vaø caùc tieát muïc tuyeån
             choïn töø caùc Hoäi ñoaøn
22/02:   Xin tieàn laàn II cho Black and Indian 

Missions
 Hoäi chôï Teát
 10am-3pm: Chöông trình nhaïc soáng do caùc 

anh chò em trong Giaùo xöù vaø 
             moät ca só trình dieãn
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A note from your parish leadership…

Next weekend, Catholics in the Diocese of 
Dallas will join together in generous support of 
the 2015 Bishops Annual Appeal for Catholic 
Ministries.  The success of this campaign is 
essential for the continued health of the ministries 
served.

We ask that each family within this parish 
join in support of the Bishops Annual Appeal for 
Catholic Ministries.  During this week, we ask you 
to reflect upon this call for support.  We ask you 
to consider what contributing to this appeal really 
means – your support of this appeal ensures that 
our schools and our religious education programs 
remain vital sources of learning and support for the 
young people who will one day lead our Church.  
It ensures that the profound needs of the sick, 
the troubled and elderly are continuously met.  It 
ensures continuous and essential training for all 
those who are called to ministry within our diocese.  
And, it ensures that your diocese remains a vital, 
faith-driven community.

Each family will be asked to make a 
commitment to the Bishops Annual Appeal for 
Catholic Ministries by completing a special appeal 
pledge envelope next weekend.

Next week, at homily time, ushers will distribute 
appeal envelopes throughout the church.  From 
the pulpit, you will be instructed in completing 
the envelope (no initial installment is necessary 
– pledge reminders will be sent).  The ushers will 
collect the envelopes.  You need not bring cash or a 
check next weekend.

We simply ask that you take this week to 
prayerfully consider the commitment amount that 
you will make next week.  Thank You and May God 
Bless You!

Thoâng Baùo töø Ban Ñieàu Haønh Giaùo Xöù ...

Cuoái tuaàn tôùi, caùc tín höõu Coâng giaùo khaép Giaùo phaän 
Dallas seõ cuøng nhau tham gia hoã trôï roäng raõi Chöông 
Trình Gaây Quyõ Thöôøng Nieân naêm 2015 cuûa Ñöùc Giaùm 
Muïc Ñòa Phaän cho Muïc Vuï Coâng Giaùo. Söï thaønh coâng 
cuûa chieán dòch naøy laø ñieàu caàn thieát cho söùc soáng cuûa 
Giaùo Hoäi maø chuùng ta ñang phuïc vuï.

Chuùng toâi yeâu caàu moãi gia ñình trong giaùo xöù chuùng 
ta haõy tham gia tích cöïc vaøo chöông trình. Trong tuaàn 
naøy, xin quyù oâng baø vaø anh chò em haõy suy nghó veà lôøi 
môøi goïi giuùp ñôõ vaø xin haõy xem xeùt ích lôïi thieát thöïc cho 
vieäc ñoùng goùp.  Söï hoã trôï cuûa quyù oâng baø vaø anh chò em 
cho chöông trình naøy seõ ñaûm baûo raèng: caùc tröôøng hoïc 
vaø caùc chöông trình giaùo duïc toân giaùo cuûa chuùng ta vaãn 
coøn laø nguoàn löïc quan troïng ñoái vôùi vieäc hoïc taäp vaø hoã 
trôï cho giôùi treû, maø moät ngaøy naøo ñoù seõ daãn daét Giaùo 
Hoäi chuùng ta. Noù ñaûm baûo raèng nhöõng nhu caàu thieát yeáu 
cuûa ngöôøi beänh, ngöôøi ñang gaëp khoù khaên vaø ngöôøi giaø 
luoân ñöôïc ñaùp öùng. Noù ñaûm baûo söï ñaøo taïo lieân tuïc vaø 
caàn thieát cho taát caû nhöõng ai ñöôïc môøi goïi ñeán ñeå phuïc 
vuï Giaùo Phaän chuùng ta. Vaø noù cuõng ñaûm baûo raèng Giaùo 
Phaän cuûa quyù oâng baø vaø anh chò em vaãn coøn laø moät 
Coäng Ñoàng Ñöùc Tin soáng ñoäng.

Vaøo cuoái tuaàn tôùi, moãi gia ñình seõ ñöôïc yeâu caàu thöïc 
hieän moät cam keát baèng caùch ñieàn vaøo moät phong bì ñaëc 
bieät, xin höùa uûng hoä cho chöông trình gaây quyõ  naøy cuûa 
Ñòa phaän.

Tuaàn tôùi, vaøo luùc baøi giaûng, ngöôøi höôùng daãn choã 
ngoài seõ phaân phoái phong bì trong Nhaø Thôø. Töø buïc 
giaûng, quyù oâng baø vaø anh chò em seõ ñöôïc höôùng daãn 
caùch ñieàn vaøo caùc phong bì naøy (khoâng caàn phaûi ñoùng 
goùp ngay, maø chæ caàn höùa thoâi, Ñòa Phaän seõ göûi thö nhaéc 
nhôû sau naøy).  Sau ñoù nhöõng ngöôøi höôùng daãn choã ngoài 
seõ thu thaäp caùc phong bì laïi ñeå göûi veà Ñòa phaän. OÂng baø 
vaø anh chò em khoâng caàn phaûi mang theo tieàn maët hoaëc 
check vaøo cuoái tuaàn tôùi.

Xin quyù oâng baø vaø anh chò em haõy caàu nguyeän trong 
tuaàn naøy ñeå  löôïng ñònh soá tieàn seõ cam keát vaøo tuaàn tôùi.  
Xin caûm ôn vaø xin Chuùa chuùc laønh cho quyù oâng baø vaø 
anh chò em.
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ÑTC: Thaønh phaån öu tuù cuûa Giaùo hoäi khoâng ñöôïc bieán ñöùc tin laøm cuûa rieâng mình
Ñoàng Nhaân

Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ noùi giôùi tinh hoa Giaùo 
Hoäi, taïo ra caùc beø phaùi vaø khinh mieät ngöôøi khaùc töùc 
laø ñang tö nhaân hoùa caùc ñöùc tin vaø khoâng theo con 
ñöôøng cuûa Chuùa Gieâsu. Ngaøi noùi nhö treân trong baøi 
giaûng vaøo leã buoåi saùng ngaøy thöù naêm (29 thaùng 1) 
taïi nhaø nguyeän Santa Marta.
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng laø phaûn aùnh veà söï 
caàn thieát laø caùc Kitoâ höõu theo Chuùa Gieâsu trong caùch 
maø Ngöôøi muoán vaø khoâng ñi theo moâ hình khoâng 
chính xaùc nhö tö nhaân hoùa ñöùc tin cuûa chuùng ta.
Ngaøi noùi: "Chuùa Gieâsu ñaõ cöùu taát caû chuùng ta., Ñoù 
laø söï thaät, nhöng khoâng phaûi moät kieåu chung chung. 
Taát caû chuùng ta, moãi moät vôùi hoï vaø teân rieâng cuûa 
mình. Vaø ñoù laø söï cöùu roãi caù nhaân cuûa chuùng ta. Toâi 
thöïc söï ñöôïc cöùu roãi, Chuùa nhìn toâi, ban cuoäc soáng 
Ngöôøi cho toâi, Ngöôøi môû caùnh cöûa naøy, moät cuoäc 
soáng môùi cho toâi vaø moãi ngöôøi trong chuùng ta coù 
theå noùi "Cho toâi." Nhöng coù moät nguy cô queân ñi 
raèng Ngöôøi cöùu chuùng ta caùch rieâng reõ caù nhaân, maø 
ñoàng thôøi cöùu ta nhö laø moät phaàn Daân Chuùa hay laø 
thaønh phaàn trong Coäng ñoàng. Chuùng ta laø daân cuûa 
Ngöôøi. Chuùa luoân luoân cöùu daân cuûa mình. Töø thôøi 
ñieåm Ngöôøi goïi Abraham vaø höùa heïn seõ laøm cho hoï 
ngöôøi daân cuûa mình. Vaø Chuùa cöùu chuùng ta nhö laø 
moät phaàn cuûa coäng ñoàng naøy. Ñoù laø lyù do taïi sao taùc 
giaû laù thö cho ngöôøi Do Thaùi noùi vôùi chuùng ta raèng: 
"Chuùng ta haõy quan taâm cho nhau." Khoâng theå coù söï 
cöùu roãi chæ duy nhaát cho toâi. Neáu ñoù laø caùch toâi hieåu 
söï cöùu roãi, toâi ñaõ nhaàm laãn vaø ñi vaøo con ñöôøng sai 
laàm. Vieäc tö nhaân hoùa cuûa ôn cöùu ñoä laø con ñöôøng 
sai laàm. "
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ giaûi thích raèng coù ba tieâu 
chuaån ñeå khoâng khoâng tö nhaân hoùa söï cöùu roãi: “Ñöùc 
Tin vaøo Chuùa Gieâsu, Ñaáng thanh taåy chuùng ta, Ñöùc 
Caäy khích leä chuùng ta nhìn tôùi nhöõng lôøi höùa vaø tieán 
ñi veà phía tröôùc vaø Ñöùc Meán laø chaêm soùc laãn nhau, 
khuyeán khích taát caû chuùng ta thöïc haønh baùc aùi vaø caùc 
vieäc laønh. "
"Vaø khi toâi ôû trong moät giaùo xöù, trong moät coäng 
ñoàng - hoaëc baát cöù trong ñoaøn theå gì - toâi hieän dieän 
ôû ñoù, toâi coù theå tö nhaân hoùa söï cöùu roãi vaø hieän dieän 
ôû ñoù chæ coùtreân moät möùc ñoä xaõ hoäi nhoû. Nhöng ñeå 
khoâng tö nhaân hoùa söï cöùu roãi, toâi caàn phaûi töï hoûi 

mình raèng neáu toâi noùi vaø thoâng truyeàn ñöùc tin, toâi coù 
noùi chuyeän vaø giao tieáp veà ñöùc tin, ñöùc caäy vaø ñöùc 
meán khoâng. Neáu trong moät coäng ñoàng cuï theå naøo ñoù 
khoâng coù söï thoâng truyeàn giöõa caùc thaønh phaàn vaø 
khoâng khuyeán khích laãn nhau thöïc haønh caùc ba nhaân 
ñöùc troïng yeáu treân, thì caùc thaønh vieân cuûa coäng ñoàng 
ñoù ñaõ tö nhaân ñöùc tin cuûa hoï. Moãi ngöôøi trong soá hoï 
ñang tìm kieám söï cöùu roãi cuûa rieâng mình hoaëc caù 
nhaân cuûa mình, khoâng phaûi laø söï cöùu roãi cuûa taát caû 
moïi ngöôøi, söï cöùu roãi cuûa daân Chuùa. Vaø Chuùa Gieâsu 
ñaõ cöùu roãi taát caû chuùng ta, nhö laø moät phaàn cuûa daân 
Chuùa, trong moät Giaùo Hoäi."
Ñöùc Giaùo Hoaøng cho thaáy raèng taùc giaû cuûa Thö göûi 
tín höõu Do Thaùi ñöa ra moät soá lôøi khuyeân thöïc teá raát 
quan troïng: “Ñöøng vaéng maët trong Coäng ñoàng maø 
mình laø thaønh phaàn, nhö moät soá ñaõ laøm”. Ñöùc Giaùo 
Hoaøng noùi ñieàu naøy seõ xaûy ra khi chuùng ta thuoäc 
veà moät coäng ñoaøn nhö vaäy, trong giaùo xöù hay coäng 
ñoàng vaø chuùng ta phaùn ñoaùn ngöôøi khaùc, nhaát laø khi 
laïi mieät thò ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Ñieàu naøy, Ñöùc 
Giaùo Hoaøng Phanxicoâ nhaán maïnh, khoâng phaûi laø con 
ñöôøng môùi vaø soáng ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu.
"Hoï khinh mieät nhöõng ngöôøi khaùc, hoï traùnh xa 
nhöõng coäng ñoàng, hoï traùnh xa nhöõng ngöôøi daân 
Chuùa, hoï ñaõ tö nhaân hoùa söï cöùu roãi: söï cöùu roãi laø 
daønh cho toâi vaø nhoùm nhoû cuûa toâi, nhöng khoâng phaûi 
cho taát caû daân cuûa Thieân Chuùa. Vaø ñaây laø moät sai 
laàm raát nghieâm troïng. Ñoù laø nhöõng gì chuùng ta nhìn 
thaáy vaø goïi ñoù laø: “Caùc taàng lôùp öu tuù ñöôïc tuyeån 
choïn trong Giaùo Hoäi”. Khi caùc nhoùm nhoû nhö theá 
ñöôïc taïo ra trong caùc coäng ñoàng daân Chuùa, nhöõng 
ngöôøi noùi treân tin raèng hoï laø nhöõng Kitoâ höõu toát vaø 
cuõng coù theå cho raèng mình ñang haønh ñoäng trong ñöùc 
tin toát, nhöng hoï laø nhöõng nhoùm nhoû, nhöõng ngöôøi coù 
ñang tö nhaân hoùa söï cöùu roãi. "
Nhaéc laïi raèng Thieân Chuùa cöùu ñoä chuùng ta nhö laø 
moät phaàn cuûa daân Chuùa, khoâng phaûi laø moät phaàn cuûa 
moät nhoùm öu tuù, Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ keát luaän 
baøi giaûng cuûa Ngaøi baèng caùch thuùc giuïc chuùng ta 
phaûi xem xeùt lieäu chuùng ta coù xu höôùng tö nhaân hoùa 
ñöùc tin cuûa chuùng ta theo caùch naøy thay vì ñöôïc gaàn 
guõi vôùi daân Chuùa vaø thöïc haønh ba nhaân ñöùc cuûa ñöùc 
tin, caäy, meán.
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Jesus taught with authority
Scripture: Mark 1:21-28  

And they went into Capernaum; and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. 22 
And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the 

scribes. 23 And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit; 24 and he cried out, 
“What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the 
Holy One of God.” 25 But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!” 26 And the unclean 
spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. 27 And they were all amazed, so that 
they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching! With authority he commands 
even the unclean spirits, and they obey him.” 28 And at once his fame spread everywhere throughout all the 
surrounding region of Galilee.

Meditation: Do you believe that God’s word 
has power to set you free and to transform 

your life? When Jesus taught he spoke with authority. 
He spoke the word of God as no one had spoken it 
before. When the Rabbis taught they supported their 
statements with quotes from other authorities. The 
prophets spoke with delegated authority - “Thus says 
the Lord.” When Jesus spoke he needed no authorities 
to back his statements. He was authority incarnate - the 
Word of God made flesh. When he spoke, God spoke. 
When he commanded even the demons obeyed.

Faith works through love and abounds in hope
Augustine of Hippo (354-430) remarked that “faith 

is mighty, but without love it profits nothing. The devils 
confessed Christ, but lacking charity it availed nothing. 
They said, ‘What have we to do with you’ (Mark 
1:24)? They confessed a sort of faith, but without love. 
Hence they were devils.” 

Faith is powerful, but without love it profits 
nothing (1 Corinthians 13). Scripture tells us that true 
faith works through love (Galatians 5:6) and abounds 
in hope (Romans 15:13). Our faith is made perfect in 
love because love orients us to the supreme good which 
is God himself as well as the good of our neighbor who 
is created in the image and likeness of God (Genesis 
1:26,27). 

Hope anchors our faith in the promises of God and 

purifies our desires for the things which will last for 
eternity. That is why the word of Christ has power to 
set us free from all that would keep us bound in sin, 
deception, and despair. Bede the venerable abbot of 
an English monastery (672-735) contrasted the power 
and authority of Jesus’ word with the word of the 
devil:  “The devil, because he had deceived Eve with 
his tongue, is punished by the tongue, that he might not 
speak” [Homilies on the Gospels 1.8].

Faith must be nourished with the Word of God
Faith is both a free gift of God and the free assent 

of our will to the whole truth that God has revealed. To 
live, grow, and persevere in the faith to the end, we 
must nourish it with the word of God. The Lord gives 
us his Holy Spirit to enlighten our minds that we may 
grow in his truth and in the knowledge of his great love 
for each of us. If we approach God’s word submissively, 
with an eagerness to do everything the Lord desires, we 
are in a much better position to learn what God wants to 
teach us through his word. Are you eager to be taught by 
the Lord and to conform your life according to his word?

“Lord Jesus, your word is power and life. May I 
never doubt your saving love and mercy, and the power 
of your word to bring healing and deliverance to those 
in need.”
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Thay ñoåi nghi thöùc trao daây Pallium cho caùc 
vò Toång Giaùm Muïc chính toøa
Lm. Traàn Ñöùc Anh OP  1/29/2015

VATICAN. Do quyeát ñònh cuûa ÑTC Phanxicoâ, 
daây Pallium töø nay seõ ñöôïc trao cho vò Toång Giaùm Muïc 
ñöùng ñaàu giaùo tænh trong moät buoåi leã taïi giaùo phaän thuoäc 
quyeàn taïi vò taïi Roma.

Trong thö ñeà ngaøy 12-1-2015 göûi ñeán caùc vò Söù 
thaàn vaø Khaâm Söù Toøa Thaùnh treân theá giôùi, Ñöùc OÂng 
Guido Marini, Tröôûng Ban nghi leã phuïng vuï cuûa Toøa 
Thaùnh, ñaõ thoâng baùo quyeát ñònh treân ñaây cuûa ÑTC.

Daây Pallium laø daây laøm baèng loâng chieân maøu traéng 
coù 6 hình thaùnh giaù maøu ñen, bieåu töôïng quyeàn cuûa vò 
TGM ñöùng ñaàu giaùo tænh vaø söï hieäp thoâng vôùi ÑTC. 
Vò TGM ñeo daây naøy ôû coå vaø vai nhö vò muïc töû nhaân 
laønh vaùc chieân treân vai. Cho ñeán nay, caùc vò TGM chính 
toøa vaãn veà Roma ñeå nhaän daây Pallium töø ÑTC trong 
thaùnh leã ngaøi cöû haønh ngaøy 29-6, leã kính thaùnh Pheâroâ vaø 
Phaoloâ Toâng Ñoà, tröø tröôøng hôïp ngoaïi leä, giaây naøy ñöôïc 
vò Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh trao trong moät buoåi leã taïi Giaùo 
Hoäi ñòa phöông.

Trong cuoäc phoûng vaán daønh cho Ñaøi Vatican hoâm 
29-1-2015, Ñöùc OÂng Guido Marini noùi:

”YÙ nghóa söï thay ñoåi naøy laø laøm noåi baät hôn quan 
heä giöõa vò taân TGM chính toøa vôùi Giaùo Hoäi ñòa phöông 
cuûa caùc vò, vaø ñeå taïo cô hoäi cho nhieàu tín höõu ñöôïc hieän 
dieän taïi nghi thöùc raát yù nghóa ñoái vôùi hoï, vaø nhaát laø laø 
cho caùc Giaùm Muïc thuoäc haït - trong cuøng moät giaùo tænh 
-, ñeå tham döï leã trao daây Pallium. Theo chieàu höôùng 
ñoù, yù nghóa buoåi leã ngaøy 29-6 vaãn ñöôïc giöõ nguyeân, töùc 
laø nhaán maïnh moái giaây hieäp thoâng vaø cuõng laø söï hieäp 
thoâng theo phaåm traät giöõa ÑTC vaø caùc vò taân TGM chính 
toøa, vaø ñoàng thôøi, qua söï trao giaây naøy ôû ñòa phöông, coù 
theâm moái lieân heä vôùi Giaùo Hoäi ñòa phöông”.

Theo quyeát ñònh môùi, daây Pallium vaãn ñöôïc ÑTC 
laøm pheùp trong ngaøy 29-6 taïi Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, 
trong thaùnh leã ñoàng teá vôùi caùc vò taân Toång Giaùm Muïc 
chính toøa, nhö thoùi quen töø tröôùc ñeán nay, nhöng ÑTC 
chæ trao giaây naøy cho caùc vò theo theå thöùc rieâng vaø ñôn 
sô. Sau ñoù, taïi giaùo phaän thuoäc quyeàn, leã nghi trao giaây 
Pallium seõ ñöôïc toå chöùc trong moät leã nghi troïng theå, 
trong ñoù vò Ñaïi dieän Toøa Thaùnh, ñöôïc ÑTC uûy quyeàn, 
trao cho vò taân TGM chính toøa tröôùc söï hieän dieän cuûa caùc 
GM trong cuøng giaùo tænh vaø caùc tín höõu.

Quyeát ñònh cuûa ÑTC khoâng thay ñoåi khoaûn giaùo 
luaät khoaûn soá 437,I theo ñoù, vò taân TGM chính toøa phaûi 
ñích thaân hoaëc nhôø ñaïi dieän xin ÑTC ban daây Pallium 
trong voøng 3 thaùng sau khi thuï phong GM, hoaëc neáu ñaõ 
laø GM roài thì tính töø luùc ñöôïc boå nhieäm.

Ñöùc Thaùnh Cha noùi veà vai troø cuûa ngöôøi 
cha trong ñôøi soáng gia ñình

Leâ Ñöùc Khaû  1/29/2015
(Vatican Radio, 28/01/2015) – Ñöùc Thaùnh Cha 

Phanxicoâ ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi cha haõy hieän 
dieän trong cuoäc soáng cuûa con caùi hoï, baèng vieäc chæ 
ra raèng, söï thieáu vaéng “hình boùng ngöôøi cha’ coù theå 
gaây neân nhöõng haäu quaû nghieâm troïng.

Khi noùi chuyeän trong buoåi Yeát Kieán Chung vaøo 
thöù Tö haèng tuaàn (28/1/2015), Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ 
tieáp tuïc giaùo lyù veà gia ñình, taäp trung vaøo phaåm giaù 
vaø vai troø cuûa nhöõng ngöôøi laøm cha.

Ngaøi noùi raèng, khi daïy chuùng ta goïi Thieân Chuùa 
laø Cha, Chuùa Gieâsu ñaõ ñem ñeán chieàu saâu vaø söï 
phong phuù môùi meû cho moái töông quan naøy, cuõng 
laø nguyeân taéc cô baûn cho ñôøi soáng xaõ hoäi.

Ñöùc Thaùnh Cha noùi tieáp: “Thaät buoàn laø trong 
caùc xaõ hoäi hieän nay cuûa chuùng ta, chuùng ta ñang 
traûi nghieäm moät cuoäc khuûng hoaûng nôi cöông vò 
laøm cha. Trong quaù khöù, thoâng leä phoå bieán laø nhaän 
thöùc veà hình aûnh cuûa ngöôøi cha nhö laø moät ngöôøi 
ñoäc taøi vaø ñoâi khi haø khaéc; coøn ngaøy nay, chuùng ta 
coù caûm töôûng veà moät söï khoâng chaéc chaén vaø laãn 
loän nôi vai troø cuûa ngöôøi cha.”

Noùi veà söï “thieáu vaéng” hình boùng ngöôøi cha 
trong xaõ hoäi, Ñöùc Thaùnh Cha cho bieát: “Thieáu vaéng 
hình boùng ngöôøi cha, ngöôøi treû thöôøng caûm thaáy 
‘moà coâi’, bò boû troâi daït leânh ñeânh vaøo thôøi ñieåm 
then choát trong söï tröôûng thaønh vaø phaùt trieån cuûa 
chuùng.”

Ngaøi keâu goïi nhöõng ngöôøi laøm cha phaûi coù traùch 
nhieäm, vaø cho raèng nhöõng baäc laøm cha caàn thieát 
phaûi neân nhö nhöõng maãu göông vaø nhöõng ngöôøi 
höôùng daãn cho con caùi cuûa chuùng ta trong söï khoân 
ngoan vaø ñaïo ñöùc.

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp tuïc: “Xaõ hoäi töï noù cuõng coù 
traùch nhieäm töông töï, laø khoâng boû rôi ngöôøi treû nhö 
nhöõng ñöùa con moà coâi, thieáu vaéng caùc lyù töôûng, caùc 
giaù trò ñuùng ñaén, nhöõng hy voïng vaø traùch nhieäm veà 
coâng vieäc cuõng nhö veà söï hoaøn thieän taâm linh ñích 
thöïc.”

Ngaøi keát luaän: “Nhö Chuùa Gieâsu ñaõ höùa raèng 
Ngaøi seõ khoâng boû chuùng ta moà coâi, thì chuùng ta 
cuõng haõy caàu xin Ngaøi ñaøo saâu vaø ñoåi môùi nhaän 
thöùc cuûa chuùng ta veà tö caùch laøm cha, vaø naâng ñôõ 
nhöõng ngöôøi cha toát laønh vì lôïi ích cuûa caùc gia ñình, 
cuûa Giaùo Hoäi vaø cuûa theá giôùi chuùng ta.” 


