
  

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
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 6-1: Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

Thứ Hai 5-1: Th. Gioan Newmann, gm

Thứ Tư  7-1: Th. Raymunđô Penafort, Linh Mục

CHúA NHậT Lễ HIểN LINH -NGày 4 / 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 8-1: 

Thứ Sáu 9-1:  

Thứ Bảy 10-1: 



I. THỊ KIẾN VỀ NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ (37,1-14)
Thị kiến này là một trong những trình thuật được biết 

đến nhiều nhất trong sách Ezekiel. Trình thuật gồm hai 
phần: thị kiến (câu 1-10) và giải thích (câu 11-14). Cơ 
hội để vị tiên tri công bố thị kiến này là lúc dân lưu đày 
đã mất hết hi vọng vào tương lai. Họ đã từng nghĩ rằng 
Giêrusalem là bất khả xâm phạm nhưng thực tế chứng 
minh đó chỉ là niềm hi vọng hão huyền, và bây giờ chỉ 
còn lại niềm tuyệt vọng: “Xương cốt chúng tôi đã khô, 
hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời” 
(câu 11).

Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, tiên tri công bố thị 
kiến tràn ngập hi vọng. Trong một thung lũng tràn ngập 
những bộ xương khô, nghĩa là những dấu chứng của 
chết chóc và tuyệt vọng, Lời Chúa tra vấn vị tiên tri, 
“Liệu các xương khô này có hồi sinh được không?” Vị 
tiên tri trả lời hết sức dè dặt, “Chỉ một mình Người mới 
biết được!” Thế rồi Chúa sai vị tiên tri tuyên sấm trên 
những bộ xương khô để một linh khí mới cùng với da thịt, 
các đường gân sẽ làm cho nó hồi sinh (câu 4-6). Lần 
thứ hai, Chúa lại sai tiên tri gọi linh khí từ bốn phương 
đến, và linh khí đã làm cho cả cánh đồng xương khô 
thành một đạo quân hùng mạnh (câu 9-10).

Trong phần giải thích tiếp theo, Thiên Chúa tuyên bố 
rằng những con người tuyệt vọng sẽ được hồi sinh và 
có đời sống mới tại Israel. Tuy nhiên hình ảnh được vận 
dụng ở đây lại là hình ảnh những huyệt mộ được mở ra 
(câu 12) chứ không phải là cả cánh đồng xương khô. 
Đồng thời câu 13 và 14 không chỉ nhấn mạnh đến miền 
đất mà dân sẽ được định cư nhưng còn nhấn mạnh đến 
việc hiểu biết Chúa, “các ngươi sẽ nhận biết chính Ta 
là Đức Chúa.” Thị kiến này không nhằm trình bày niềm 
tin vào sự phục sinh cá nhân cho bằng sự hồi sinh của 
một dân tộc về mặt xã hội.

Thánh Phaolô dạy, “Đức tin là bảo đảm cho những 
điều ta hy vọng” (Dt 11,1). Như thế, đức tin gắn liền với 
hi vọng, và sống đức tin là sống trong hi vọng. Niềm 
hi vọng Kitô giáo có những nét đặc thù. Đó là niềm hi 
vọng cậy dựa vào một mình Chúa là Thiên Chúa của 
sự sống và là Cha yêu thương, chứ không dựa vào sức 
mạnh người đời. Đó là niềm hi vọng vượt qua cả biên 
cương sự chết chứ không chỉ dừng lại ở những thành 
công trần thế. Chính niềm hi vọng đó ban sức mạnh 
cho ta trong mọi nghịch cảnh. Tôi phải tự hỏi mình: tôi 
hi vọng điều gì? Tôi hi vọng vào ai?

II. DÒNG NƯỚC TỪ ĐỀN THỜ (47,1-12)
Phần cuối trong sách Ezekiel (40,1 - 48,35) gồm có 

một phác thảo kiến trúc về Đền thờ (40,1 - 42,20), mô 
tả việc thờ phượng trong Đền thờ (43,1 -44,3), những lề 
luật về Đền thờ (44,4 - 47,12) và những ranh giới phân 
chia đất đai (47,13-48,35). Ở đây chỉ tập trung vào thị 
kiến về dòng nước chảy ra từ Đền thờ.

Tiên tri Ezekiel và người hướng dẫn trở lại phía cửa 
Đền thờ và thấy có nước vọt ra từ ngưỡng cửa và chảy 
về phía đông. Càng đi xa về phía đông, tiên tri thấy dòng 
nước càng dâng cao. Người hướng dẫn lấy thước đo bốn 
lần và mỗi lần nước lại dâng cao hơn, cuối cùng thành 
dòng thác (câu 3-5). Ezekiel thấy nhiều cây cối hai bên 
bờ, và được giải thích rằng dòng nước ban sự sống phát 
xuất từ ngai Thiên Chúa sẽ làm cho nước mặn chát của 
Biển Chết thành nước trong lành, làm cho cây cỏ tốt tươi 
trổ sinh hoa trái, và lá không bao giờ tàn tạ. Hình ảnh 
này phát xuất từ huyền thoại cổ xưa về thành phố trên 
đồi, từ đó phát sinh những dòng sông trên trái đất (x. St 
2,10-14). Hình ảnh này cũng được vận dụng trong văn 
chương khải huyền (x. Kh 22).

Thị kiến của tiên tri Ezekiel loan báo việc thờ phượng 
sẽ được hồi sinh trong Đền thờ được tái thiết. Tuy nhiên 
người Kitô hữu lại khám phá nơi thị kiến này những tầng 
ý nghĩa khác. Trong trình thuật về cuộc thương khó của 
Chúa Giêsu, thánh Gioan ghi nhận rằng, “một người lính 
lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng 
nước chảy ra” (19,34). Chúa Giêsu chính là Đền thờ 
sống động (x. Ga 2,21), và dòng nước cùng máu chảy ra 
từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người chính là nguồn nước 
ban sự sống, được thông ban qua các bí tích, cho tất cả 
những ai tin vào Người. Chính vì thế trong Đêm Vọng 
Phục Sinh, chủ tế cử hành nghi thức làm phép nước để 
rửa tội cho các dự tòng và rẩy trên dân chúng, khi đó 
cộng đoàn cùng hát lên, “Tôi đã thấy nước từ bên phải 
Đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả 
đều được cứu rỗi và reo lên: Alleluia, Alleluia.”

Trong cuộc sống ngày nay, có quá nhiều “biển chết,” 
những vùng biển nhìn thật hấp dẫn và đẹp mắt nhưng 
chỉ toàn cung cấp thứ nước mặn chát và chết chóc. Chỉ 
có nguồn nước mà Chúa Giêsu ban cho mới đem đến 
sự sống dồi dào như Người đã hứa: “Ai khát, hãy đến với 
Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã 
nói: từ lòng Người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống” 
(Ga 7,38). Liệu chúng ta có dám tin vào lời mời gọi của 
Chúa Giêsu không? Nếu tin, ta đã đáp lại lời mời gọi đó 
như thế nào?

Tuaàn 50: 
Chöông 37-48

(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
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LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 1/2015

04/01:  Caùc em hoïc sinh nghæ hoïc, nghæ sinh hoaït
04/01:  Xin tieàn laàn II cho Diocese of Trujillo, 

Honduras
09/01:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 

xöù
10/01:  Röûa toäi treû em luùc 4:00PM taïi nhaø thôø
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 va Cursillo

Thöù Saùu ngaøy 9/1 (tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng) seõ coù:
·  Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
·  Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng 
ñeán 7 giôø toái 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN

Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân 
vaøo ngaøy thöù baûy 3/1/2015 cuûa ñoâi taân hoân:

Nguyeãn Anh Peter & Nguyeãn Kieàu Linh
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

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.

Chuùc Möøng Taân Hoäi Ñoàng Muïc Vuï cuûa 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Haøng treân töø traùi: Thaày Phoù teá Vincent Ñaøm Höõu 
Thö, cha chaùnh xöù Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, CSsR, 
cha Taân Phoù xöù Giuse Nguyeãn Minh Quang, CSsR
Haøng döôùi töø traùi: Anh Chu Ñöùc Thònh, anh 
Nguyeãn Ngoïc Chính, anh Nguyeãn Kyø Sôn, chò 
Traàn Moäng Duyeân, chò Traàn Mai Haân, anh Toâ 
Quoác Tuaán, anh Traàn Anh Kim, anh Nguyeãn Minh 
Tieán vaø anh Tröông Thanh Döông (vaéng maët)

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 4/1/2015

Giaùo Khu 4 OÂ/B Döông Chí Nhaân 972-834-9345
 1609 Rahall St., Garland, TX 75040
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Ôn Toaøn Xaù: ñaàu naêm - quanh naêm - cuoái naêm 
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, nghieân cöùu vaø toång hôïp

 Ñeå ñaùp öùng Toâng Hieán Indulgentlarum 
Doctrina - Tín Lyù veà Caùc AÂn Xaù -The Apostolic 
Constitution The Doctrine of Indulgences - cuûa Ñöùc 
Thaùnh Cha Phaoloâ VI ban haønh ngaøy 1/1/1967, 
(http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_
constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670101_
indulgentiarum-doctrina_en.html), trong ñoù, ôû 
chuaån ñònh 13 (norm 13), vò taân chaân phöôùc giaùo 
hoaøng naøy ñaõ ngoû yù muoán "cuoán toång hôïp caùc kinh 
nguyeän vaø vieäc laøm ñöôïc aân xaù - The Enchiridion 
of Indulgences caàn phaûi ñöôïc duyeät laïi theo chieàu 
höôùng bao goàm caû vieäc lieân keát caùc aân xaù vôùi 
nhöõng kinh nguyeän quan troïng cuõng nhö nhöõng 
vieäc ñaïo ñöùc, baùc aùi vaø thoáng hoái", Toøa AÂn Giaûi 
Toái Cao cuûa Toøa Thaùnh ñaõ caån thaän bieân soaïn 
Saéc Leänh The Enchiridion of Indulgences - http://
www.vatican.va/roman_curia//tribunals/apost_
penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_
enchiridion-indulgentiarum_lt.html - saéc leänh toång 
hôïp caùc kinh nguyeän vaø vieäc laøm ñöôïc aân xaù , moät 
vaên kieän ñaõ ñöôïc chính Ñöùc Thaùnh Cha Phaoloâ VI 
pheâ chuaån ngaøy 15/6/1968 vaø ñöôïc ban haønh ngaøy 
29/6/1968. 

Veà caùc ñieàu kieän ñeå lónh Ôn Toaøn Xaù thì, tröø 
tröôøng hôïp haáp hoái, moãi ngaøy chæ ñöôïc lónh moät 
laàn (The Enchiridion of Indulgences - qui taéc soá 6, 

vaø phaûi coù moät taâm hoàn hoaøn toaøn trong saïch, keøm 
theo vieäc xöng toäi, röôùc leã, vaø caàu theo yù chæ cuûa 
Ñöùc Giaùo Hoaøng baèng caùc kinh nguyeän Laïy Cha vaø 
Kính Möøng (The Enchiridion of Indulgences - qui 
taéc soá 7 vaø 10), 3 ñieàu kieän naøy coù theå thöïc hieän 
tröôùc hay sau lónh Ôn Toaøn Xaù maáy ngaøy, nhöng 
vieäc röôùc leã vaø theo yù chæ cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng toát 
nhaát bao giôø cuõng vaøo chính ngaøy cho töøng Ôn Toaøn 
Xaù, coøn xöng toäi thì chæ caàn 1 laàn coù theå lónh maáy 
laàn Ôn Toaøn Xaù (The Enchiridion of Indulgences - 
qui taéc soá 8 vaø 9).

Trong saéc leänh caåm nang veà aân xaù naøy cuûa 
Toøa Thaùnh coù taát caû 70 kinh nguyeän cuõng nhö caùc 
vieäc laøm ñöôïc tieåu xaù (partial indulgence) hay ñaïi 
xaù cuõng goïi laø toaøn xaù (plenary indulgence), hoaëc 
coù kinh nguyeän luùc ñöôïc tieåu xaù luùc ñöôïc toaøn xaù. 
Ñieån hình nhaát laø Kinh Taï Ôn Laïy Thieân Chuùa - Te 
Deum vaø Kinh Xin Thaùnh Thaàn Haõy Ñeán - Veni, 
Creator. Hai kinh naøy neáu ñoïc vaøo dòp thöôøng thì 
ñöôïc tieåu xaù, coøn neáu Kinh Taï Ôn Laïy Thieân Chuùa 
- Te Deum ñöôïc ñoïc moät caùch coâng khai (publicly) 
vaøo ngaøy ñaëc bieät cuoái naêm 31/12, vaø Kinh Xin 
Thaùnh Thaàn Haõy Ñeán - Veni, Creator ñöôïc ñoïc moät 
caùch coâng khai (publicly) vaøo ngaøy ñaëc bieät Ñaàu 
Naêm 1/1, thì ñöôïc Ôn Toaøn Xaù. 

Caùc Ôn Toaøn Xaù 
coù theå ñöôïc laõnh nhaän vaøo caùc cô hoäi sau ñaây
(trích The Enchiridion of Indulgences trong phaàn  Other Grants Of Indulgences vaø ñöôïc lieät keâ theo thöù töï 
töø 1 tôùi 70)

Caùc ngaøy ñaëc bieät:
11- Leã Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ khi kính vieáng Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh hay Ñeàn 
Thôø Thaùnh Pheâroâ
13- Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 8 thaùng 11 khi vieáng thaêm nghóa trang
17- Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh neáu phuï giuùp vieäc phuïng vuï toân thôø Thaùnh Giaù vaø Hoân Thaùnh Giaù 
26- Leã Thaùnh Taâm Chuùa neáu ñoïc Kinh Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa cuûa ÑTC Pioâ XII

Coøn tieáp trang sau
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27- Leã Chuùa Kitoâ Vua neáu ñoïc Kinh Daâng Loaøi 
Ngöôøi cho Chuùa Kitoâ Vua cuûa ÑTC Leâoâ X 
59- Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh khi long troïng haùt Kinh 
Tantum Ergo vaø xöôùng ñaùp caàu keát nhö Chaàu Thaùnh 
Theå
59- Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ khi long troïng 
haùt Kinh Tantum Ergo vaø xöôùng ñaùp caàu keát nhö 
Chaàu Thaùnh Theå
60- Ngaøy cuoái naêm neáu ñoïc Kinh Taï Ôn Laïy Thieân 
Chuùa - Te Deum
61- Leã Hieän Xuoáng neáu ñoïc Kinh Xin Thaùnh Thaàn 
Haõy Ñeán - Veni, Creator moät caùch coâng khai
61- Ngaøy ñaàu naêm neáu ñoïc Kinh Xin Thaùnh Thaàn 
Haõy Ñeán - Veni, Creator moät caùch coâng khai
65- Ngaøy Leã Quan Thaøy cuûa Giaùo Xöù khi vieáng nhaø 
thôø giaùo xöù vaø ñoïc 1 Kinh Laïy Cha vaø 1 Kinh Tin 
Kính
66- Ngaøy thaùnh hieán moät Thaùnh Ñöôøng hay Baøn Thôø 
- neáu ñeán kính vieáng vaø ñoïc 1 Kinh Laïy Cha cuøng 1 
Kinh Tin Kính
67- Ngaøy Leã Caùc Ñaúng 2/11 neáu vieáng nhaø thôø hay 
nguyeän ñöôøng vaø ñoïc 1 Kinh Laïy Cha cuøng 1 Kinh 
Tin Kính
68- Ngaøy Leã Thaùnh Saùng Laäp Doøng neáu vieáng nhaø 
thôø hay nguyeän ñöôøng cuûa doøng vaø ñoïc 1 Kinh Laïy 
Cha cuøng 1 Kinh Tin Kính
70- Voïng Vöôït Qua khi laäp laïi lôøi höùa röûa toäi cuûa 
mình

Caùc ngaøy ñaëc bieät vaø ôû nhöõng nôi ñaëc bieät:
11- Moät trong 4 Ñeàn Thôø Chính ôû Roâma (the 
Patriarchal Basilicas in Rome) vaøo 1 trong caùc  dòp 
nhö: 1- quan thaøy cuûa ñeàn thôø, 2- baát cöù ngaøy leã 
troïng buoäc naøo trong phuïng nieân, vaø 3- baát cöù ngaøy 
naøo tuøy tieän cuûa moãi ngöôøi; vaø khi kính vieáng thì ñoïc 
1 Kinh Laïy Cha vaø 1 Kinh Tin Kính.

Caùc ngaøy ñaëc bieät trong ñôøi soáng Kitoâ höõu:
25- Tham döï ít laø 3 Ngaøy Tónh Taâm troïn veïn
28- Trong Giôø Laâm Töû (coù theå lónh hôn 1 Ôn Toaøn 

Xaù 1 ngaøy)
42- Ngaøy Röôùc Leã Laàn Ñaàu hay phuï giuùp nghi thöùc 
Röôùc Leã Laàn Ñaàu
43- Ngaøy Leã Môû Tay cuûa Taân linh Muïc hay phuï 
giuùp Leã Môû Tay 
49- Möøng Thuï Phong Linh Muïc (Jubilees - Leã Baïc 
25 naêm, Vaøng 50 naêm, Ngoïc 60 naêm) vaø ai phuï giuùp 
leã naøy.
70- Ngaøy kyû nieäm laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi khi laäp 
laïi lôøi höùa röûa toäi

ÔÛ thôøi ñieåm thuaän tieän tuøy nghi:
3- Khi Toân Thôø Thaùnh Theå (ít laø nöûa tieáng - one half 
an hour, coøn vieáng Chuùa trong choác laùt thì ñöôïc ôn 
tieåu xaù)
48- Khi Laàn Chuoãi Maân Coâi (50 chuïc kinh lieân tuïc, 
vöøa ñoïc vöøa suy gaãm) trong nhaø thôø, chung gia ñình, 
chung hoäi ñoaøn
50- Khi Ñoïc Thaùnh Kinh lieân tuïc ít laø nöûa tieáng (one 
half an hour)
63- Khi Ñi Ñöôøng Thaùnh Giaù

Vaøo moät dòp ñaëc bieät:
12- Dòp Ñöùc Thaùnh Cha Ban Pheùp Laønh duø qua 
truyeàn thanh
23- Dòp Thaùnh Leã Beá Maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå khi 
tham döï
41- Dòp Tuaàn Phoøng khi nghe moät soá baøi giaûng vaø 
tham döï nghi thöùc beá maïc long troïng
58- Dòp Coâng Ñoàng Giaùo Phaän neáu vieáng ngoâi thaùnh 
ñöôøng toå chöùc coâng ñoàng vaø ñoïc 1 Kinh Laïy Cha vaø 
1 Kinh Tin Kính

Môùi töø naêm 2002 - Leã Loøng Thöông Xoùt Chuùa 
(http://www.vatican.va//roman_curia/tribunals/apost_
penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_
decree-ii_en.html)

Tieáp theo trang 5
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“They fell down and worshiped Jesus”
Scripture: Matthew 2:1-12

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came 
to Jerusalem, saying, 2 “Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the East, 

and have come to worship him.” 3 When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; 4 and 
assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. 5 They 
told him, “In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: 6 `And you, O Bethlehem, in the land of Judah, 
are by no means least among the rulers of Judah;  for from you shall come a ruler  who will govern my people Israel.’” 
7 Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared; 8 and he sent 
them to Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that 
I too may come and worship him.” 9 When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had 
seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was. 10 When they saw the star, 
they rejoiced exceedingly with great joy; 11 and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they 
fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. 
12 And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way

Meditation: If Jesus truly is who he claims to be, the eternal 
Son of God and Savior of the world, then why is he not recognized 
by everyone who hears his word and sees his works? John the 
Evangelist states that when Jesus came into the world the world 
knew him not and his own people received him not (John 1:10-11). 
Jesus was born in obscurity. Only the lowly shepherds recognized 
him at his birth. Some wise men also found their way to Bethlehem 
to pay homage to the newborn King of Israel. These men were not 
Israelites, but foreigners. They likely had read and discussed the 
Messianic prophecies and were anxious to see when this Messianic 
King would appear. God led them by means of an extraordinary star 
across the desert to the little town of Bethlehem where Jesus was 
born.

John Chrysostom (347-407), in his homily on this passage from 
Matthew 2, explains the significance of the star of Bethlehem:

“Note how fitting was the order of events: the wise men saw 
the star, were received by the Jews and their king; they heard 
prophecy to explain what had appeared; the angel instructed 
them; and then they journeyed from Jerusalem to Bethlehem by 
the guidance of the star. From all this we learn that this was not 
an ordinary star, for no other star has this capacity to guide, not 
merely to move but to beckon, to “go before them,” drawing and 
guiding them along their way. The star remained after bringing 
them to the place, in order that the child might also be seen. 
For there is nothing conspicuous about the place. The inn was 
ordinary. The mother was not celebrated or notable. The star 
was needed to manifest and illumine the lowly place, until they 
had reached their destination at the manger.” [The Gospel of 
Matthew, Homily 7:3]

In their thirst for knowledge of God, the wise men from the 
East willingly left everything, their home and country, in pursuit of 

that quest. In their diligent search they were led to the source of 
true knowledge - to Jesus Christ, the Light and Wisdom of God. 
When they found the newborn King they humbly worshiped him and 
gave him gifts fitting for a king.

The Lord of the universe who revealed the star of Bethlehem 
to the Gentiles of the East so they could come and worship Jesus, 
the Prince of Peace (Isaiah 9:6) and King of Kings (Revelations 
19:16), gives each one of us the same light of revelation to recognize 
and accept Jesus as our Lord and Savior. Faith is an entirely free 
gift that God makes to us. It is through the help of the Holy Spirit, 
who moves the heart and opens the eyes of the mind, that we are 
able to understand, accept, and believe the truth which God has 
revealed to us through his Son, Jesus Christ. In faith, the human 
will and intellect cooperate with grace. “Believing is an act of the 
intellect assenting to the divine truth by command of the will moved 
by God through grace” (Thomas Aquinas).

To know and to encounter Jesus Christ is to know God 
personally. In the encounter of the wise men with Jesus we see the 
plan of God to give his only Son as King and Savior, not just for 
the Jewish people but for all the nations as well. The Lord Jesus 
came that both Jew and Gentile might find true and lasting peace 
with God.  Let us pray today that Jew and Gentile alike will find 
the Lord and Savior on their journey of life. Do you bring the light 
of Jesus Christ to those you meet through the witness of your life 
and testimony?

“Lord Jesus Christ, we thank you for bringing salvation to all the 
nations. May the gospel of salvation be proclaimed to every nation 
today and to every person on the face of the earth.  Help me to be 
a good witness of the joy of the gospel to all I meet.”



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät Chuùa Hieån Linh - Naêm B v Trang 8 v Ngaøy 4-1-2015   V

Coâng boá Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha nhaân Ngaøy Theá giôùi caùc beänh nhaân 11-2-2015
Lm. Traàn Ñöùc Anh OP 12/30/2014

VATICAN. Trong söù ñieäp nhaân ngaøy Theá giôùi 
caùc beänh nhaân laàn thöù 23, ÑTC môøi goïi caùc tín höõu 
côûi môû ñoái vôùi nhöõng ñau khoå cuûa beänh nhaân, phuïc 
vuï, thaùp tuøng, ra khoûi mình ñeå ñeán vôùi anh chò em 
beänh nhaân ñau khoå.

Ngaøy theá giôùi caùc beänh nhaân do Thaùnh Gioan 
Phaoloâ 2 Giaùo Hoaøng thieát laäp vaø seõ ñöôïc cöû haønh 
laàn thöù 23 vaøo ngaøy 11-2-2015, leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, 
vôùi chuû ñeà laø moät caâu trích töø saùch OÂng Gioùp: ”Toâi 
ñaõ laø ñoâi maét cho ngöôøi muø, ñoâi chaân cho ngöôøi 
queø” (G 29,15).

Trong söù ñieäp coâng boá hoâm 30-12-2014, ÑTC 
quaûng dieãn chuû ñeà naøy vaø trình baøy nhöõng hoa traùi 
cuûa söï khoân ngoan taâm hoàn. Ñaây khoâng phaûi laø moät 
kieán thöùc lyù thuyeát tröøu töôïng, nhöng laø ”moät thaùi 
ñoä ñöôïc Thaùnh Linh phuù vaøo trong taâm trí cuûa ngöôøi 
bieát côûi môû ñoái vôùi ñau khoå cuûa anh chò em mình vaø 
nhaän ra hình aûnh cuûa Thieân Chuùa nôi hoï”.

ÑTC laàn löôït noùi ñeán:
- Söï khoân ngoan cuûa taâm hoàn laø phuïc vuï anh 

chò em. ”Bao nhieâu Kitoâ höõu ngaøy nay ñang laøm 
chöùng taù, - khoâng phaûi baèng lôøi noùi, nhöng baèng 
cuoäc soáng cuûa hoï ñöôïc aên reã trong moät ñöùc tin chaân 
thaønh, - laø 'ñoâi maét cho ngöôøi muø' vaø laø 'ñoâi chaân 
cuûa ngöôøi queø!'. Hoï laø nhöõng ngöôøi gaàn guõi caùc 
beänh nhaân ñang caàn ñöôïc giuùp ñôõ lieân tuïc, giuùp ñôõ 
ñeå taém röûa, maëc quaàn aùo, aên uoáng. Vieäc phuïc vuï 
naøy, nhaát laø khi noù keùo daøi trong thôøi gian, coù theå 
trôû thaønh vaát vaû vaø naëng neà. Phuïc vuï vaøi ngaøy thì 
deã, nhöng thaät khoù chaêm soùc moät ngöôøi keùo daøi 
haøng thaùng hoaëc haøng naêm, caû khi ngöôøi aáy khoâng 
coøn khaû naêng caùm ôn nöõa. Nhöng ñoù thöïc laø moät 
con ñöôøng lôùn ñeå thaùnh hoùa! Trong luùc aáy ta coù theå 
caäy troâng ñaëc bieät vaøo söï gaàn guõi cuûa Chuùa, vaø laø 
moät naâng ñôõ ñaëc bieät cho söù maïng cuûa Giaùo Hoäi”.

- Söï khoân ngoan cuûa taâm hoàn laø ôû vôùi ngöôøi 
anh em. Thôøi gian traûi qua caïnh ngöôøi beänh laø moät 
thôøi gian thaùnh. Laø chuùc tuïng Thieân Chuùa, Ñaáng 
laøm cho chuùng ta ñöôïc ñoàng hình daïng vôùi Con cuûa 
Ngaøi, Ñaáng ñaõ khoâng ñeán ñeå ñöôïc phuïc vuï, nhöng 
ñeå phuïc vuï vaø hieá maïng soáng mình ñeå cöùu chuoäc 
nhieàu ngöôøi” (Mt 20,28)

Chuùng ta haõy tin töôûng caàu xin Thaùnh Linh ban 
cho chuùng ta ôn hieåu ñöôïc giaù trò cuûa söï thaùp tuøng, 
nhieàu khi trong thinh laëng, khieán chuùng ta daønh thôøi 
giôø cho caùc anh chò em, nhôø söï gaàn guõi vaø phuïc vuï 
cuûa chuùng ta, hoï caûm thaáy ñöôïc yeâu thöông vaø an uûi 
hôn. Traùi laïi, thaät laø moät söï doái traù lôùn lao khi naáp 
ñaèng sau nhöõng kieåu noùi nhaán maïnh raát nhieàu veà 
”chaát löôïng ñôøi soáng”, ñeå laøm cho ngöôøi ta tin raèng 
nhöõng maïng soáng bò toån thöông naëng neà vì beänh taät 
thì khoâng ñaùng soáng!”

- Söï khoân ngoan cuûa taâm hoàn laø ra khoûi chính 
mình ñeå ñi tôùi ngöôøi anh em. Theá giôùi chuùng ta 
nhieàu khi queân giaù trò ñaëc bieät cuûa thôøi gian ôû beân 
giöôøng ngöôøi beänh, vì ngöôøi ta bò vaây buûa vì söï voäi 
vaõ, mieät maøi laøm vieäc, saûn xuaát, maø queân ñi chieàu 
kích nhöng khoâng, chaêm soùc tha nhaân.

- Söï khoân ngoan cuûa taâm hoàn cuõng laø thaùi ñoä 
lieân ñôùi vôùi ngöôøi anh em maø khoâng xeùt ñoaùn hoï. 
”Ñöùc baùc aùi caàn thôøi gian. Thôøi gian ñeå chaêm soùc 
ngöôøi beänh vaø thôøi gian ñeå vieáng thaêm hoï... Ñöùc 
baùc aùi chaân thaønh laø chia seû maø khoâng xeùt ñoaùn, 
khoâng chuû tröông hoaùn caûi ngöôøi khaùc; ñöùc baùc aùi 
khoâng coù söï khieâm nhöôøng giaû taïo, ngaám ngaàm tình 
kieám söï uûng hoä vaø haøi loøng vì ñieàu thieän ñaõ laøm.”

ÑTC cuõng khaúng ñònh raèng ”caû khi beänh taät, 
coâ ñôn vaø taät nguyeàn thaéng theá trong ñôøi soáng hieán 
thaân cuûa chuùng ta, kinh nghieäm veà söï ñau khoå coù 
theå trôû thaønh nôi öu tieân ñeå thoâng truyeàn ôn thaùnh 
vaø laø nguoàn maïch ñeå thuû ñaéc vaø cuûng coá söï khoân 
ngoan cuûa taâm hoàn.”

Sau cuøng, ÑTC phoù thaùc Ngaøy Theá giôùi caùc 
beänh nhaân cho söï baûo trôï cuûa Meï Maria, Ñaáng 
ñaõ ñoùn nhaän Ñaáng Khoân ngoan nhaäp theå laø Chuùa 
Gieâsu Kitoâ trong cung loøng Meï. Ngaøi caàu xin söï 
chuyeån caàu cuûa Meï Maria laø Toøa Ñaáng Khoân ngoan 
cho taát caû caùc beänh nhaân vaø nhöõng ngöôøi saên soùc hoï 
(SD 30-12-2014)


