
  

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
Khiếu Hữu Phương...  214-415-4615

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

Ban Bảo Trì
Ô. Nguyễn Minh Hùng .....214-244-1814

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
Ñinh Vaên Chöông .... 214-684-3120

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 13-1: Th. Hilario, gmts

Thứ Hai 12-1:

Thứ Tư  14-1: 

CHúA NHậT Lễ CHúA GIêSu CHịu PHéP RửA -NGày 11/ 1 / 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 15-1: 

Thứ Sáu 16-1:  

Thứ Bảy 17-1: Th. Antôn, viện phụ, Lễ Nhớ



Câu hỏi đặt ra là tại sao đã đọc sách Isaia từ trước, 
bây giờ lại quay lại? Bắt đầu từ Isaia 40,1 chúng ta 
được đưa vào bối cảnh mới là thời điểm chấm dứt 

cuộc lưu đày Babylon (539 trước Công nguyên), và những 
lời sấm được trình bày trong những chương sau này mang 
một cung giọng khác với các chương 1-39. Vì thế những 
chương sau này được gọi là Isaia II hay Sách an ủi. Các 
chương sau này có thể được chia thành hai phần chính: 
phần thứ nhất (40-48) chủ yếu nói đến cuộc giải thoát khỏi 
cảnh lưu đày Babylon, phần thứ hai (49-55) nói về việc 
khôi phục Sion. Một số chủ đề lớn sẽ được đề cập tới ở 
đây.

I. LOAN BÁO NGÀY GIẢI THOÁT (40,1-11)
Chủ đề chính ở đây là sự giải thoát Israel khỏi cảnh 

lưu đày. Trong Ezra 1, biến cố giải thoát này được gán 
cho Kyrô vua Ba Tư vì ông đã ra chiếu chỉ cho phép dân 
hồi hương. Nhưng ở đây tiên tri Isaia làm nổi bật nguyên 
do sâu xa của ơn giải thoát là chính Thiên Chúa, Đấng 
tuyên bố rằng “Thời phục dịch của Giêrusalem đã mãn, 
tội của Thành đã đền xong” (câu 1). Vì thế, cuộc giải thoát 
này làm nổi bật quyền năng và vinh quang Đức Chúa. Ai 
cũng nghĩ Babylon hùng mạnh lắm nhưng thực ra cũng 
không hơn gì hoa cỏ ngoài đồng, chỉ có lời Thiên Chúa 
đời đời bền vững, “Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí Đức Chúa 
thổi qua... nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền 
vững” (câu 7-8).

Trong Tân ước, Thánh Matthêu và Gioan trích dẫn Is 
40,3 “có tiếng hô trong sa mạc” để áp dụng cho Thánh 
Gioan Tẩy giả (Mt 3,3 và Ga 1,23). Cách trích dẫn này 
giúp ta hiểu vai trò của Gioan Tẩy giả là loan báo và chuẩn 
bị cho hành động cứu độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho 
nhân loại nơi Chúa Giêsu Kitô.

II. CUỘC XUẤT HÀNH MỚI (43,14-44,5)
Is 43,15-21 là lời sấm về việc dân Israel sẽ được giải 

thoát khỏi cảnh lưu đày bên Babylon, và lời sấm này được 
xây dựng dựa trên biến cố Xuất Hành:

“Đây là Lời Đức Chúa,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
Một lối đi giữa sóng nước oai hùng,
Đấng đã cho xuất trận
Nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng:
Tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy,
Đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn” (43,16- 17)

Xuất hành là biến cố trung tâm của lịch sử Israel, cũng 
là tâm điểm niềm tin của Israel. Qua cuộc Xuất hành, Thiên 
Chúa tạo dựng dân Israel. Nhưng trong lời sấm của Tiên 

tri Isaia, dân Israel được nhắc nhớ: “đừng nhớ lại những 
chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước” 
vì “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các 
ngươi không nhận thấy sao?” (43,17).

Như thế, Xuất hành không chỉ là biến cố của quá khứ mà 
là biến cố của hôm nay. Xuất hành trở thành mẫu mực cho 
hành động của Thiên Chúa trong lịch sử và trong từng giây 
phút hiện tại. Điều quan trọng không phải là những gì Thiên 
Chúa đã làm thời Môsê mà là những gì Thiên Chúa làm 
hôm nay. Vì vậy Isaia khuyến khích ta đọc lại câu chuyện 
Xuất Hành để áp dụng cho chính hoàn cảnh hiện tại.

III. CUỘC XUẤT HÀNH VÀ ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU
Phụng Vụ Chúa nhật V Mùa Chay (năm C) chọn lời sấm 

trên đây của tiên tri Isaia làm bài đọc I và trình thuật về 
người nữ ngoại tình (Ga 8,1-11) làm bài Tin Mừng. Việc kết 
hợp hai bài đọc cho ta một cái nhìn mới về câu chuyện Tin 
Mừng. Thiên Chúa là Đấng luôn mở cho con người cánh 
cửa đi về phía tương lai. Ngài đã mở cánh cửa hi vọng cho 
dân lưu đày, và Ngài cũng mở cánh cửa hi vọng cho người 
nữ ngoại tình, “Tôi không lên án chị đâu! Hãy về đi, và từ 
nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Niềm tin vào Thiên 
Chúa của hi vọng, Thiên Chúa của tương lai không cho 
phép ta tuyệt vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, không cho 
phép ta khoá chặt mình trong những mặc cảm tội lỗi, nhưng 
luôn mời gọi ta đứng dậy và đi về phía đằng trước. Hơn ai 
hết, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu sắc chân lý này 
khi ngài viết, “Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng 
đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới 
đích để chiếm được phần thuởng từ trời cao Thiên Chúa đã 
dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Phil 
3,13-14). Đồng thời, trong mối quan hệ với người khác, ta 
cần học với Chúa cách ứng xử này, là không bao giờ khóa 
chặt anh em mình trong những định kiến về họ hoặc những 
lỗi lầm của họ, nhưng phải mở cho họ một cánh cửa đi về 
phía tương lai. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu con người 
biết đối xử với nhau như thế.

Cuộc Xuất hành mới mà tiên tri Isaia loan báo cho dân 
lưu đày còn giúp người Kitô hữu ý thức về cuộc xuất hành 
nội tâm của chính mình. Dân Israel đã được giải thoát khỏi 
cảnh nô lệ bên Ai Cập nhưng rồi họ lại tiếp tục rơi vào tình 
trạng nô lệ khác khi họ rời bỏ Thiên Chúa của giao ước để 
chạy theo các thần ngoại lai. Vì thế họ cần một cuộc xuất 
hành mới, ban tặng tự do mới, tự do đích thực. Mỗi Kitô hữu 
cũng có kinh nghiệm tương tự trong đời sống. Đã được trở 
nên tạo vật mới trong bí tích Thánh Tẩy nhưng ta lại tiếp tục 
làm nô lệ cho những đam mê và dục vọng xấu. Vì thế ta 
cần phải tham dự vào cuộc Xuất hành mới được hoàn thành 
trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh, cuộc Xuất hành ban tặng 
cho ta sự tự do nội tâm đích thực. Mùa Chay là thời gian đặc 
biệt hằng năm để ta ý thức và sống lời mời gọi này.

Tuaàn 51: 
Chöông 40-48

(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
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Thoâng Baùo cuûa Tröôøng Giaùo Lyù
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu 
ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 18 thaùng 01, 1 giôø 45 – 
3 giôø chieàu, ôû nhaø Gieârañoâ.
2015 Spirit of Love Scholarships  
Attention Students:  College Graduate Students, 
High School Seniors, 8th Grade Students. Spirit 
of Love Scholarships.  Rebekah Leah Rivera 
Foundation will be accepting applications 
postmarked January 2 thru February 25, 2015. See 
www.rebekahleahrivera.org or call 972-480-5273 
for details.
Thoâng Baùo
Neáu quyù oâng baø anh chò coù ñoà gì khoâng caàn duøng 
muoán cho giaùo xöù, xin lieân laïc vôùi vaên phoøng giaùo 
xöù tröôùc khi ñem ñoà ñeán.  Xin khoâng töï yù ñem ñoà 
ñeán boû taïi baát cöù nôi naøo trong khuoân vieân nhaø 
thôø.  Xin caùm ôn.

Buoåi Tuaàn Haønh Caàu Nguyeän Cho Söï 
Soáng - Thöù Baåy 17 thaùng 1, 2015
Vaøo ngaøy January 17th saép tôùi, ñeå ñaùnh daáu 42 
naêm kyû nieäm ñau thöông ngaøy ñaïo luaät phaù thai ban 
haønh taïi Dallas,  Ñöùc Giaùm Muïc Kevin Farrell, caùc 
linh muïc, tu só nam nöõ,  vaø haøng ngaøn giaùo daân seõ 
daâng Thaùnh Leã vaø tuaàn haønh caàu nguyeän cho Söï 
Soáng. 
Thaùnh Leã seõ ñöôïc cöû haønh luùc 1 giôø tröa taïi Dallas 
Convention Center. Sau Thaùnh Leã, Ñöùc Cha Farrell 
seõ höôùng daãn buoåi tuaàn haønh ñeán Earle Cabell 
Federal Courthouse nôi vuï kieän Roe v. Wade ñaõ 
xaåy ra naêm 1973, vaø daãn ñeán caùi cheát taøn khoác  cuûa 
treân 56 trieäu thai nhi taïi Hoa Kyø. 
Ñeå ghi danh tham döï vaø nhaän veù xe ñieän Dart Rail 
do giaùo xöù cung caáp, xin e-mail veà kimtran22@aol.
com, hoaëc ñieàn teân nôi baûn ghi danh cuoái nhaø thôø. 
Ñeå ñi chung vôùi giaùo xöù, xin coù maët taïi traïm xe löûa 
vaøo ñuùng 11 giôø tröa, ngaøy Thöù Baåy 17 thaùng 1, 
2015
DART RAIL ARAPAHO CENTER STATION
1051 N. Greenville Ave., Richardson 75081 (gaàn 
ñöôøng Arapaho)

2015 Roe Memorial Events 
On Saturday, January 17, 2015, Dallas will mark 
the 42nd anniversary of Roe v. Wade, legalizing 
abortion in America and leading to the death of 
over 56 million unborn children.

Join Bishop Kevin Farrell and thousands of people 
of faith to pray for an end to the scourge of abortion 
on our city and country, to witness publicly, and 
rally and march for a Culture of Life. 

The 2015 Roe Memorial Mass will be celebrated by 
Bishop Farrell at 1:00 p.m. at the convention center 
in Dallas (seating 9,000!), preceded by a Youth 
Rally featuring World Youth Day Musician Curtis 
Stephan at 12:30 p.m. (doors open at 11:30 a.m.).   

Bishop Farrell will then lead the North Texas March 
for Life beginning at 3:00 p.m. from the convention 
center to the rally outside the Earle Cabell Federal 
Courthouse, housing the district court where Roe v. 
Wade was first filed.

Khoùa Döï Bò Hoân Nhaân 19 - Muøa Xuaân 
2015
seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 6 thaùng 3, 
2015  luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong/ 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Caùc anh chò coù döï ñònh thaønh hoân vaøo naêm 2015 
hay 2016 caàn ghi danh theo hoïc khoaù naøy.
Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn:

Thöù Saùu 6 thaùng 3, töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM. 
Thöù Baåy 7 thaùng 3; töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 13 thaùng 3; töø 7:00 PM ñeán 9:30 PM. 
Thöù Baåy 14 thaùng 3; töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM 

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo 
hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc. 
Ngoaøi ra, caùc hoïc vieân caàn phaûi laøm caùc caâu hoûi 
FOCCUS trong buoåi hoïc ñaàu khoùa vaø hoaøn thaønh 
chöông trình naøy theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän 
Dallas.
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.  Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi:  972-414-7073.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 4/1/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $22,334.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: $50.00
Tieàn Röûa Toäi: $180.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Tieàn Quaûng Caùo: $280.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $20.00
For Diocese of Trujillo, Honduras: $3,442.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên $200.00
0013 AÅn Danh $50.00
0052 Ñoã Thò Nam $5.00
0114 Traàn Trinh $20.00
0125 Nguyeãn Thò Phaàn $100.00
0187 Nguyeãn Vaên Hieån $20.00
0209 Nguyeãn Thò Hueâ $20.00
0247 Nguyeãn Vuõ Kim Thuùy $1,800.00
0306 Phaïm Thaùi Huøng $200.00
0436 Traàn Vaên Tích $5.00
0471 Vuõ A. Chöông $20.00
0501 Ñaøo Huy Haûi $6.00
0513 Traàn Höõu Thanh $100.00
0638 Leâ Vaên Thaùi $10.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00
0812 Nguyeãn Vaên Minh $20.00
0965 AÅn Danh $100.00
0968 Nguyeãn Vaên Haùn $5.00
1035 Phaïm Thò Kim Dung $5.00
1112 Buøi Vaên Tôùi $50.00
1154 Leâ Minh Phuùc $20.00
1156 Nguyeãn Vaên Hoaøng $5.00
1222 Leâ Huy Phan $20.00

1247 Huyønh Thu Lieãu $20.00
1288 Nguyeãn Hoàng Mai $5.00
1309 Voõ Vaên Phuùc $20.00
1398 Nguyeãn Thò Ghi $5.00
1462 Nguyeãn Thò Nghieäp $10.00
1534 Traàn Thu $10.00
1589 Ñaëng Thò Quyù $10.00
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi $20.00
1682 Nguyeãn Phi Laâm $10.00
1728 Caron Le Therese $5.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1945 Ñaëng Anh Tuaán $10.00
2084 Nguyeãn Vaên Huyeán $20.00
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00
2211 Ñoaøn Thaønh Nhaân $5.00
2236 Mai Quang Huøng $20.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $4.00
2260 Leâ Vaên Cöôøng $100.00
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00
2375 Traàn Ñình Ruyeân $100.00
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $5.00
2439 Ñaøo Ida $5.00
2472 Ñoaøn Phöông Thaûo $10.00
2578 Nguyeãn Phuù Myõ $5.00
2587 Hoaøng Chính Myõ $5.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #  Teân Soá Tieàn
0209 Nguyeãn Thò Maõo $600.00
0210 Phaïm Vaên Phuïng $600.00
0213 Nguyeãn Vaên Gioûi $100.00
0214 Nguyeãn Thò Nhö YÙ $200.00
0226 Nguyeãn Thò Thuùy 
 (Niche & Nameplate) $2,200.00
0290 Vuõ Thò Loan $500.00
0376 Nguyeãn Vaên Quyeát $200.00

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 1/2015

25/01:  Xin tieàn laàn II cho The Church in Latin 
America

25/01:  Leã kính Thaùnh Phaoloâ Trôû Laïi – Boån 
maïng Giaùo Khu 5 vaø Cursillo

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 11/1/2015

Giaùo Khu 1 OÂ/B Traàn Vaên Maõo  469-348-5075
 5101 Wood Creek Ln., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 3 OÂ/B Leâ Quang Luaän 469-544-6538
 3713 Plaza Park Dr., Garland, TX 75042
Giaùo Khu  4 OÂ/B Nguyeãn Phi Long 214-703-0900

 1101 Havencrest Ct., Garland, TX 75040
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But God, I was so busy!
JANUARY 1, 2015 BY BISHOP KEVIN J. FARRELL 

LEAVE A COMMENT 
In reading the story of the Last Judgement in 

Matthew Chapter 25, it is significant that all of the 
sins mentioned are sins of omission; not feeding 
the hungry, not caring for the ill, not welcoming 
the stranger, not visiting the incarcerated. Those 
condemned might well have answered: “But God, 
I was so busy!”

I am convinced that spiritual indifference 
is as great an enemy of Christian life as evil. 
Indifference occurs when we become so 
responsive to our daily duties and responsibilities 
that they, not God, become the driving force 
in our lives. What we lose is perspective. The 
things that become the center of our lives may 
be, in themselves, good things. They lead to 
spiritual indifference when they become ends 
in themselves instead of steps on our journey to 
God.

Pope Francis’ fraternal corrections to the 
members of the Curia before Christmas were 
a reminder to all who minister in the Church, 
that we must constantly guard against “spiritual 
Alzheimer’s,” forgetting the call of the Holy 
Spirit that drew us into ministry.

For that matter, the litany of temptations 
outlined by the Holy Father provides good 
material for an examination of conscience for all 
Christians. I was edified that in reading responses 
to stories on the Pope’s talk, most did not applaud 
the chiding of the Curia, but saw the same failings 
in themselves.

What Pope Francis did was to remind us 
that even religious duties can lead to spiritual 
Alzheimer’s and cause us to forget that what 
we are doing is God’s work. The same is true 
whether we are a bishop, a banker, a mother or a 
farm laborer.

Thieân Chuùa hieän dieän trong nhöõng ai 
ñang ñau khoå

Buøi Höõu Thö 1/5/2015

Ñieän thö ngaøy 5 thaùng 1, 2015
Rome, 5 thaùng 1, 2015 (Zenit.org)
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ môøi goïi moïi ngöôøi 

nhaän bieát Chuùa trong nhöõng ai ñang ñau khoå, 
trong moät ñieän thö tweet ñöôïc göûi ñi döôùi hình 
thöùc moät kinh nguyeän ngaøy 5 thaùng 1, 2015 treân 
maïng @Pontifex_fr: 

“Laïy Chuùa, xin laøm cho chuùng con nhaän bieát 
Chuùa trong nhöõng ngöôøi beänh taät, trong nhöõng ai 
thieáu thoán vaø ñau khoå.”

Ñöùc Thaùnh Cha thöôøng xuyeân môøi goïi chuùng 
ta “haõy chaïm ñeán da thòt ñau ñôùn cuûa Chuùa Kitoâ”, 
nhö trong Toâng Huaán Evangelii gaudium cuûa 
ngaøi: “Coäng ñoàng truyeàn giaùo qua caùc coâng trình 
vaø hoïat ñoäng, ñi vaøo ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa keû 
khaùc, laøm cho caùc khoaûng caùch thu ngaén laïi, töï haï 
mình khieâm toán neáu caàn vaø khoaùc laáy ñôøi soáng 
nhaân loïai, trong khi va chaïm ñeán thòt da ñau khoå 
cuûa Chuùa Kitoâ trong daân Ngöôøi.” (EG 24)

“Ñoâi khi, chuùng ta bò caùm doã ñeå trôû neân nhöõng 
Kitoâ höõu muoán giöõ moät khoaûng caùch khoân ngoan 
ñoái vôùi nhöõng veát thöông cuûa Chuùa Kitoâ. Tuy 
nhieân, Chuùa Gieâsu muoán chuùng ta chaïm ñeán 
nhöõng khoå ñau cuûa nhaân loïai. Chuùa muoán chuùng 
ta töø boû vieäc tìm kieám nhöõng choã truù aån trong 
caùc caù nhaân hay coäng ñoàng, nhöõng nôi naøy giuùp 
chuùng ta xa laùnh trung taâm cuûa caùc thaûm kòch, vaø 
khoâng theå thöïc söï tieáp xuùc vôùi söï hieän höõu cuï theå 
cuûa ngöôøi khaùc vaø nhaän bieát söùc maïnh cuûa söï dòu 
hieàn.” (EG 270).

“Chuùng ta phaûi hoïc bieát ôû gaàn beân nhöõng ai 
ngheøo khoå. Chuùng ta haõy coù saün thaät nhieàu nhöõng 
lôøi noùi ñeïp ñeõ treân moâi mieäng cho hoï! Xin haõy 
gaëp gôõ hoï, xin haõy nhìn thaúng vaøo maét hoï, vaø 
xin haõy laéng nghe hoï. Nhöõng ngöôøi ngheøo khoå 
laø nhöõng cô hoäi cuï theå ñeå chuùng ta gaëp gôõ chính 
Chuùa Kitoâ, vaø chaïm ñeán da thòt ñau ñôùn cuûa 
Ngöôøi.” Ñöùc Thaùnh Cha ñeõ vieát nhö vaäy trong 
Ñieäp vaên göûi Ngaøy Giôùi Treû Quoác Teá ngaøy 13 
thaùng 4, 2014.
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Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vinh thaêng Hoàng Y cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Haø Noäi
Ñaëng Töï Do
VATICAN - Trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa 

Chuùa Nhaät 04 thaùng Gieâng, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
ñaõ coâng boá danh tính cuûa 15 vò Toång Giaùm Muïc vaø 
Giaùm Muïc laø nhöõng vò maø ngaøi seõ trao muõ ñoû vaøo 
ngaøy 14 thaùng Hai naêm 2015, trong ñoù coù Ñöùc Hoàng Y 
taân cöû Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn cuûa Vieät Nam.

TGM Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn sinh ngaøy 1-4-1938 
taïi Ñaø Laït, thuï phong linh muïc ngaøy 21-12-1967, ñöôïc 
boå nhieäm laøm GM Phoù Ñaø Laït ngaøy 11-10-1991, vaø trôû 
thaønh GM chính toøa ngaøy 23-3-1994. Ngaøy 22-4-2010 
ngaøi ñöôïc boå laøm TGM Phoù Toång giaùo phaän Haø Noäi, 
vaø ngaøy 13-5-2010 ngaøy thaêng TGM chính toøa Haø Noäi, 
keá nhieäm Ñöùc TGM Giuse Ngoâ Quang Kieät.

Ngoaøi ra, Ñöùc Thaùnh Cha cuõng coâng boá raèng, beân 
caïnh ñoù coøn coù 5 vò Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc veà 
höu ñöôïc vinh thaêng Hoàng Y vì "loøng baùc aùi muïc vuï 
cuûa caùc ngaøi trong söù vuï cuûa Toøa Thaùnh vaø cuûa Giaùo 
Hoäi". Nhö vaäy, Ñöùc Thaùnh Cha seõ vinh thaêng Hoàng Y 
cho 20 vò.

Ñöùc Thaùnh Cha noùi nhö sau:
"Nhö ñaõ thoâng baùo, vaøo ngaøy 14 thaùng Hai tôùi ñaây, 

toâi seõ coù nieàm vui chuû söï moät Coâng Nghò, trong ñoù 
toâi seõ vinh thaêng 15 taân Hoàng Y, laø nhöõng vò thuoäc 13 
quoác gia töø taát caû caùc chaâu luïc, theå hieän söï lieân keát baát 
khaû phaân ly giöõa Giaùo Hoäi Roâma vaø caùc Giaùo Hoäi ñòa 
phöông treân theá giôùi.

Vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 15 Thaùng 2, toâi seõ chuû trì moät 
thaùnh leã ñoàng teá long troïng vôùi caùc taân Hoàng Y, trong 
khi vaøo ngaøy 12 vaø 13 thaùng Hai, toâi seõ toå chöùc moät 
Coâng Nghò vôùi taát caû caùc Hoàng Y ñeå suy tö veà ñònh 
höôùng vaø caùc ñeà xuaát caûi caùch Giaùo trieàu Roâma.

Caùc taân Hoàng Y laø nhöõng vò sau
01. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Dominique Mamberti, 

Chaùnh Toøa AÂn Giaûi Toái Cao
02. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Manuel Joseù Macario do 

Nascimento Clemente, Thöôïng phuï Lisbon (Boà Ñaøo 
Nha)

03. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Berhaneyesus Demerew 
Souraphiel, C.M, cuûa toång giaùo phaän Addis Abeba 
(Ethiopia)

04. Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Dew Atcherley cuûa 
toång giaùo phaän Wellington (Taân Taây Lan)

05. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Edoardo Menichelli cuûa 
toång giaùo phaän Ancona-Osimo (YÙ)

06. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn 
cuûa toång giaùo phaän Haø Noäi (Vieät Nam)

07. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Suarez Inda cuûa 
toång giaùo phaän Morelia (Meã Taây Cô)

08. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Charles Maung Bo, SDB, 
cuûa toång giaùo phaän Yangon (Mieán Ñieän)

09. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francis Xavier Kriengsak 
Kovithavanij, cuûa toång giaùo phaän Bangkok (Thaùi Lan)

10. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Montenegro, 
cuûa toång giaùo phaän Agrigento (YÙ)

11. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fernando Daniel Sturla 
Berhouet, SDB, cuûa toång giaùo phaän Montevideo 
(Uruguay)

12. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ricardo Blaùzquez Perez, 
cuûa toång giaùo phaän Vallodolid (Taây Ban Nha)

13. Ñöùc Giaùm Muïc Joseù Luis Lacunza Maestrojuaùn, 
O.A.R, cuûa toång giaùo phaän David (Panama)

14. Ñöùc Giaùm Muïc Arlindo Gomes Furtado, cuûa 
toång giaùo phaän Santiago de Cape Verde (quaàn ñaûo 
Cape Verde)

15. Ñöùc Giaùm Muïc Soane Patita Paini Mafi, cuûa 
giaùo phaän Tonga (ñaûo Tonga)

Ngoaøi ra, toâi cuõng seõ vinh thaêng Hoàng Y cho caùc 
Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc hieäu toøa laø nhöõng 
ngöôøi noåi baät vì loøng baùc aùi muïc vuï trong caùc söù vuï 
cuûa Toøa Thaùnh vaø Giaùo Hoäi. Hoï ñaïi dieän cho raát 
nhieàu vò giaùm muïc laø nhöõng ngöôøi, vôùi moät loøng baùc 
aùi muïc vuï töông töï, ñaõ ñöa ra nhöõng chöùng taù cho tình 
yeâu Chuùa Kitoâ vaø daân Chuùa trong caùc Giaùo Hoäi ñòa 
phöông, taïi giaùo trieàu Roâma, vaø trong ngaønh ngoaïi 
giao cuûa Toøa Thaùnh.

Ñoù laø:
1. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jose de Jesus Rodriguez 

Pimiento,Toång Giaùm Muïc hieäu toøa cuûa Manizales
2. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi De Magistris, Nguyeân 

Chaùnh Toaø AÂn Giaûi Toái Cao
3. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Karl-Rauber, Söù 

thaàn Toøa Thaùnh
4. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luis Heùctor Villaba, Toång 

Giaùm Muïc hieäu toøa cuûa Tucuman
5. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Juùlio Duarte Langa, Toång 

Giaùm Muïc hieäu toøa cuûa Xai-Xai
Chuùng ta haõy caàu nguyeän cho caùc taân Hoàng Y, xin 

Chuùa canh taân tình yeâu cuûa caùc ngaøi daønh cho Chuùa 
Kitoâ, ñeå caùc ngaøi coù theå laøm chöùng nhaân cho Tin 
Möøng cuûa Ngaøi taïi Roâma vaø treân theá giôùi, vaø vôùi kinh 
nghieäm cuûa caùc ngaøi, caùc ngaøi coù theå hoã trôï toâi maïnh 
meõ hôn trong söù vuï toâng ñoà cuûa mình.
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“He will baptize you with the Holy Spirit”
Scripture: Mark 1:7-11  

And he [John the Baptist] preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose 
sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you 

with the Holy Spirit.” 9. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the 
Jordan. 10 And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens opened and the Spirit 
descending upon him like a dove; 11 and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am 
well pleased.”

Meditation: Why did Jesus, the Sinless One, submit 
himself to John’s baptism? John preached a baptism 

of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3). In this 
humble submission we see a foreshadowing of the “baptism” 
of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the 
acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering 
Servant (Isaiah 53). He allowed himself to be numbered among 
sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s 
will. Out of love he consented to this baptism of death for 
the remission of our sins. Do you know the joy of trust and 
submission to God?

The Father proclaimed his entire delight in his Son and 
spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present 
as he anointed Jesus for his ministry which began that day 
as he rose from the waters of the Jordan river. Jesus will be 
the source of the Spirit for all who come to believe in him. 
At his baptism the heavens were opened and the waters 
were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, 
signifying the beginning of a new creation.

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-
abasement and baptism? Gregory of Nazianzus, a seventh 
century Church father tells us: 

“Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; 
let us go down with him to be raised with him; and let us rise 
with him to be glorified with him.” 

Do you want to see your life transformed by the love 
and power of Jesus Christ? And do you want to become a 
more effective instrument of the Gospel of peace, mercy, 
and righteousness? Examine Jesus’ humility and ask the Holy 
Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, 
heaven will open for you as well. The Lord Jesus is ever ready 
to renew us in his Holy Spirit and to anoint us for mission. We 
are called to be “light” and “salt” to those around us. The Lord 
wants his love and truth to shine through us that others may 
see the goodness and truth of God’s message of salvation. 

Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may 
radiate the joy of the Gospel to those around you.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my 
heart with the joy of the Gospel. May I find joy in seeking to 
please you just as you found joy in seeking to please your 
Father.”

Daily Quote from the early church fathers: 
The divine - human reconciliation, attributed to 
Hippolytus, 170-236 A.D.

"Do you see, beloved, how many and how great 
blessings we would have lost if the Lord had yielded to 
the exhortation of John and declined baptism? For the 
heavens had been shut before this. The region above 
was inaccessible. We might descend to the lower 
parts, but not ascend to the upper. So it happened not 
only that the Lord was being baptized - he also was 
making new the old creation. He was bringing the 
alienated under the scepter of adoption (Romans 8:15). 
For straightway 'the heavens were opened to him.' A 
reconciliation took place between the visible and the 
invisible. The celestial orders were filled with joy, 
the diseases of earth were healed, secret things made 
known, those at enmity restored to amity. For you have 
heard the word of the Evangelist, saying, 'The heavens 
were opened to him,' on account of three wonders 
[appearance of the eternal Father, Son, and Holy Spirit 
together at the baptism]. At the baptism of Christ the 
Bridegroom, it was fitting that the heavenly chamber 
should open its glorious gates. So when the Holy Spirit 
descended in the form of a dove, and the Father's 
voice spread everywhere, it was fitting that 'the gates 
of heaven should be lifted up.'" (excerpt from THE 
DISCOURSE ON THE HOLY THEOPHANY 6)
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Thoå Nhó Kyø cho pheùp xaây nhaø thôø sau 90 
naêm caám ñoaùn: moät thaønh coâng ngoaïi 
giao khaùc cuaû Toaø Thaùnh?
Traàn Maïnh Traùc 1/5/2015

Ngay khi ngöôøi ta coøn chöa heát bôõ ngôõ veà söï thaønh 
coâng chôùp nhoaùng cuaû Toaø Thaùnh trong vieäc laøm 
trung gian hoaø giaûi giöõa Hoa Kyø vaø Cuba, ngöôøi ta 
baét ñaàu ñaët caâu hoûi lieäu ñang coù moät khai phaù môùi 
naøo trong quan heä ngoaïi giao giöõa Toaø Thaùnh vaø 
Thoå Nhó Kyø, maø Thoå Nhó Kyø laø cöûa ngoõ cho caùc 
vaán ñeà Trung Ñoâng, vaø xa hôn nöõa laø nhöõng vaán ñeà 
cuaû theá giôùi Hoài Giaùo?
Trong khi baùo chí treân theá giôùi ñeàu ñöa tin Thoå 
Nhó Kyø cho pheùp xaây moät nhaø thôø sau 90 naêm caám 
ñoaùn, coi ñoù laø moät ñoät phaù cuaû chính saùch noäi 
trò cuaû moät chính quyeàn 'thieân' Hoài Giaùo taïi quoác 
gia Hoài Giaùo maïnh nhaát naøy, tôø Times of Isreal 
cuaû Do Thaùi ñaõ keát noái baûn tin vôùi söï vieäc ÑGH 
vieáng thaêm quoác gia naøy vaøo cuoái thaùng 11 vöøa 
qua. Tôø baùo vieát "Quyeát ñònh naøy xaûy ra 1 thaùng 
sau khi ÑGH caûnh baùo veà naïn 'Kyø Thò Kitoâ Giaùo' 
(‘Christianophobia’) taïi Trung Ñoâng vaø keát aùn 
nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cuoàng tín "saên luøng" ngöôøi 
Kitoâ höõu nhaân dòp vieáng thaêm quoác gia naøy"
Vieäc cho pheùp cho xaây moät nhaø thôø töï noù ñaõ laø moät 
bieán coá quan troïng ôû Thoå Nhó Kyø. Chuùng ta bieát 
raèng nöôùc naøy, khi coøn laø ñeá quoác Ottoman, ñaõ coù 
moät daân soá Kitoâ höõu ñoâng ñaûo, ñeá ñoâ Istanbul tröôùc 
Theá Chieán thöù Nhaát coù moät ña soá Kitoâ höõu. Theá 
maø sau khi ñeá quoác xuïp ñoå môû maøn cho moät gian 
ñoaïn nhuõng nhieãu keùo daøi, nhöõng haønh ñoäng 'dieät 
Kitoâ giaùo' loä lieãu ñaõ xaûy ra, nhieàu nhoùm bò taøn saùt 
vaø daân Armenia bò dieät chuûng, nhieàu cô sôû toân giaùo 
bò cöôõng ñoaït hoaëc bò caám hoaït ñoäng. Ngaøy nay soá 
Kitoâ höõu chæ coøn khoaûng 100 ngaøn ngöôøi trong toång 
soá 76 trieäu ngöôøi Hoài Giaùo (döôùi 1 phaàn traêm.) 
Gaàn ñaây, Thoå Nhó Kyø ñaõ coù nhöõng noã löïc ñeå xin gia 
nhaäp vaøo Lieân Minh Chaâu AÂu, cho neân Ankara ñaõ 
phaûi nôùi roäng quyeàn lôïi cuûa caùc nhoùm thieåu soá vaø 
traû laïi moät soá taøi saûn tòch thu cuõng nhö cho phuïc hoài 
moät soá nhaø thôø, tu vieän vaø giaùo ñöôøng.
Thoâng baùo cho pheùp xaây nhaø thôø ñöôïc ñöa ra sau 
khi Thuû töôùng Ahmet Davutoglu gaëp gôõ caùc nhaø 
laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Thoå Nhó Kyø ôû Istanbul hoâm 
thöù saùu, vaø oâng tuyeân boá raèng khoâng moät toân giaùo 

naøo ñaõ töøng toàn taïi ôû nöôùc naøy coù theå bò coi laø moät 
toân giaùo ngoaïi lai.
Moät nguoàn tin cuaû chính phuû cho bieát "Ñaây laø laàn 
ñaàu tieân moät nhaø thôø môùi ñöôïc pheùp xaây caát keå töø 
khi nöôùc coäng hoøa ra ñôøi (naêm 1923)."
"Nhieàu nhaø thôø ñaõ ñöôïc khoâi phuïc vaø môû cöûa trôû laïi 
cho coâng chuùng, nhöng khoâng coù nhaø thôø môùi naøo 
ñöôïc xaây cho ñeán baây giôø," nguoàn tin giaáu teân noùi 
theâm.
Thuû töôùng Ahmet Davutoglu khaúng ñònh raèng ñaûng 
AK cuaû oâng "khoâng phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc coâng 
daân cuûa chuùng toâi... caùc nguyeân taéc bình ñaúng giöõa 
moïi coâng daân tieáp tuïc laø ñaëc tröng cuûa ñaûng chuùng 
toâi."
Vaø tuy khoâng neâu leân aûnh höôûng cuaû ÑGH trong 
vieäc cho pheùp xaây nhaø thôø, nhöng coù veû nhö ñeå 'ñoái 
troïng' cho nhöõng lôøi caûnh baùo tröôùc ñaây cuaû ÑGH 
veà tình traïng theâ thaûm cuaû daân Kitoâ Giaùo ôû Thoå Nhæ 
Kyø vaø ôû caùc nöôùc Hoài Giaùo, oâng Thuû Töôùng leân aùn 
caùc cuoäc taán coâng vaøo caùc ñeàn thôø Hoài Giaùo xaåy ra 
gaàn ñaây ôû chaâu AÂu vaø keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo toân 
giaùo, "cuøng nhau noùi leân söï choáng ñoái"
Ngoâi nhaø thôø ñöôïc pheùp xaây döïng laø moät nhaø thôø 
cho coäng ñoàng nhoû beù cuaû ngöôøi Syria soáng ôû Thoå 
Nhó Kyø vaø seõ ñöôïc xaây ôû ngoaïi oâ Yesilkoy cuûa 
Istanbul, vuøng bôø bieån Marmara. Nôi ñaây hieän ñaõ 
coù nhieàu nhaø thôø Kitoâ giaùo nhö Chính Thoáng Hy 
Laïp, Coâng Giaùo vaø Armenia.
Nhoùm thieåu soá Syria ôû ñaây, vôùi daân soá tí hon 
khoaûng 20.000 ngöôøi, tröïc thuoäc vaøo hai giaùo phaùi 
chính laø Chính Thoáng Giaùo vaø Coâng Giaùo.
Nhöng soá daân cuûa nhoùm naøy ñaõ buøng noå lôùn leân 
trong nhöõng naêm gaàn ñaây khi nhieàu ngaøn ngöôøi tò 
naïn töø Syria tìm caùch troán chaïy khoûi nhöõng cuoäc 
chieán tranh ôû Iraq vaø Syria.
Nhöõng ngöôøi theo nghi leã Syriac naøy thuoäc veà 
nhöõng nhoùm Kitoâ giaùo ñaõ coù töø laâu ñôøi nhaát, hoï vaãn 
söû duïng caùc kinh leã baèng tieáng Aramaic, laø ngoân 
ngöõ cuûa Chuùa Gieâsu.
Ngoâi nhaø thôø môùi ôû Istanbul seõ ñöôïc xaây treân moät 
maûnh ñaát do hoäi ñoàng ñòa phöông bieáu taëng vaø chi 
phí do quó cuaû coäng ñoàng Syria.


