
  

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........ 972-578-2309

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 16-12: 

Thứ Hai 15-12: 

Thứ Tư  17-12: T

CHúA NHậT II MùA VọNG NGày 14 / 12 / 2014

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) 578-2309
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 Ngọc Oanh. ... OTran15546@ AOL.com

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 18-12:

Thứ Sáu 19-12:  L

 Thứ Bảy 20-12: 



 I. TỔNG QUÁT
1. Nội dung

Sách Ezekiel gồm 5 phần chính:
- Chương 1-3 : Ơn gọi của Ezekiel
- Chương 4-24: Những lời tiên tri về vận mệnh 

Giêrusalem
- Chương 25-32: Những lời tiên tri chống lại các nước 

khác
- Chương 33-39: Niềm hi vọng hồi sinh sau khi 

Giêrusalem thất thủ
- Chương 40-48 : Thị kiến về Đền thờ mới và sự phục 

hồi đời sống chính trị cũng như tôn giáo của Israel.

2. Văn loại
Sách Ezekiel được xếp vào thể văn tiên tri. Cũng như 

các tiên tri khác, Ezekiel là phát ngôn viên của Chúa. Khi 
cộng đoàn phải đối diện với những khủng hoảng tôn giáo 
và chính trị, Ezekiel nhân danh Chúa đưa ra những lời 
lên án hoặc khích lệ họ. Đối tượng mà Ezekiel nhắm tới 
là cộng đoàn Do thái ở Giuđa và Babylon vào thế kỷ VI 
trước Công nguyên. Ezekiel nói tiên tri bằng nhiều hình 
thức: thị kiến, những hành động biểu tượng, những ngụ 
ngôn, diễn từ.

II. ƠN GỌI CỦA EZEKIEL (1,1 - 3,27)

1. Sự thánh thiện của Thiên Chúa và tội lỗi của con 
người

Bài tường thuật về ơn gọi của Ezekiel khá giống với 
những bài tường thuật về ơn gọi của Isaia và Giêrêmia. 
Tác giả làm nổi bật sự tương phản giữa vinh quang Thiên 
Chúa và sự thấp hèn của con người, giữa sự thánh thiện 
của Thiên Chúa và tội lỗi con người: “Đó là một cái gì 
trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa thấy thế, tôi 
liền sấp mặt xuống” (1,28).

Cảm nghiệm này giúp cho các tiên tri - và mỗi Kitô hữu 
- ra đi công bố Lời Chúa với lòng khiêm tốn, đồng thời giữ 
vững niềm tin tưởng cậy trông: “Hỡi con người, chính Ta 
sai ngươi đến với con cái Israel... Đừng sợ chúng, cũng 
đừng sợ những lời chúng nói... Người cứ nói với chúng 
những lời của Ta” (2, 3-6).

2. Ăn cuộn sách (2,1 - 3,15)
Đức Chúa phán với Ezekiel: “Hãy ăn cuộn sách này 

rồi đi nói với nhà Israel” (3,1). Ezekiel đã ăn và cảm nhận 
cuộn sách thật ngọt ngào (3,3). Lời Chúa là mật ngọt cho 
tâm hồn. Có nhiều thứ mật ngọt. Có những loại mật ngọt 

dẫn đến hư vong, chỉ có Lời Chúa mới mang lại hương 
vị hạnh phúc, bình an và niềm vui sâu xa, bền vững. 
Tiên tri đích thực không rao giảng lời lẽ và sự khôn 
ngoan của riêng mình nhưng là Lời của Chúa (x. 1Cor 
2,4). Muốn thế, bản thân tiên tri phải được thấm nhuần 
Lời Chúa, phải “ăn và nuốt” lấy Lời Chúa.

3. Nhiệm vụ người canh gác (3,17-21)
Đức Chúa giao cho Ezekiel nhiệm vụ “canh gác nhà 

Israel”. Tiên tri thi hành nhiệm vụ này bằng cách nghe 
Lời Chúa rồi thay mặt Chúa loan báo cho dân. Phải 
loan báo cách trung thành, dù là những lời người ta 
không muốn nghe; nếu không, bản thân tiên tri sẽ bị 
trừng phạt: “nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng ‘Chắc 
chắn ngươi sẽ phải chết,’ và nếu ngươi không báo cho 
kẻ gian ác đó biết… thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết 
vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” 
(3,18).

Được chia sẻ chức năng tiên tri của Chúa Kitô, bạn 
đã thi hành nhiệm vụ canh gác này với ai? Bằng cách 
nào?

III. NHữNG HÀNH ĐỘNG BIỂU TƯỢNG
1. Bốn hành động biểu tượng trong Ez 3,16 - 5,17
- Vẽ trên gạch hình ảnh Giêrusalem bị vây hãm
- Nằm nghiêng bên trái rồi bên phải trong một số 

ngày để loan báo số năm dân Israel và Giuđa bị lưu 
đày.

- Phần lương thực
- Cắt tóc cạo râu và phân chia râu tóc

2. Ý nghĩa
Những hành động biểu tượng không nhằm mục đích 

thỏa mãn tính tò mò của người xem nhưng nhằm loan 
báo Lời Chúa bằng những hành động cụ thể. Các bí tích 
và cử hành phụng vụ cũng là những hành động diễn tả 
và chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa nhưng nhiều 
khi ta không quan tâm vì đã quá quen. Đức Bênêđitô 
XVI nhấn mạnh: “Giáo lý nhiệm huấn cũng phải quan 
tâm đến việc trình bày ý nghĩa của các dấu chỉ chứa 
đựng trong các nghi lễ. Điều này đặc biệt quan trọng 
cho thời đại kỹ thuật cao như thời đại của chúng ta, một 
thời đại có nguy cơ đánh mất khả năng nhận biết các 
dấu chỉ và biểu tượng” (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu, 
số 64).

Trong thời đại thế tục hoá ngày nay, cuộc sống chân 
chính của Kitô hữu cũng có thể là những hành động 
biểu tượng loan báo Tin Mừng.

Tuaàn 47: 
Chöông 1-12

(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 12/2014

14/12:   Xin tieàn laàn II cho Retirement Fund for 
Religious

18/12:  Giaûi toäi muøa Voïng – xin xem thoâng baùo 
19/12:  Giaûi toäi muøa Voïng
20/12:  Thöù Baûy - Tónh taâm muøa Voïng – xin 

xem thoâng baùo
22/12:  Thöù Hai - Tónh taâm muøa Voïng  
24/12:  Boån maïng ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
26/12:  Tónh taâm Hoân Nhaân Gia Ñình – töø 8pm-

9:30pm.  Môû roäng cho caùc gia ñình trong 
giaùo xöù taïi nhaø Nguyeän

27/12:  Thaùnh leã Taï Ôn Thaønh Hoân luùc 6pm
28/12:  Leã Thaùnh Gia – Boån maïng ban Döï Bò 

Hoân Nhaân vaø Thaêng Tieán Hoân Nhaân

Giaûi Toäi Muøa Voïng - Thöù Naêm ngaøy 
18/12 vaø Thöù Saùu ngaøy 19/12
Taïi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
· Buoåi saùng
Seõ coù 2 cha giaûi toäi: 9:30am-12 tröa
· Buoåi chieàu
Seõ coù 2 cha giaûi toäi töø: 5pm-7pm
Thaùnh leã chieàu luùc 6:30pm
Seõ coù nhieàu cha giaûi toäi: töø 7pm-9pm
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Chöông Trình Tónh Taâm Muøa Voïng 2014
Taïi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
Cha Giaûng phoøng: Linh muïc Giuse Hoaøng Vaên 
Quaûng, S.J.
·Thöù Baûy ngaøy 20 thaùng 12
Thaùnh leã luùc 6pm
Giaûng tónh taâm töø 7pm-9pm
·Thöù Hai ngaøy 22 thaùng 12
Thaùnh leã luùc 6:30pm
Giaûng tónh taâm töø 7pm-9pm
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Catholic Book Fair – Please pick up 
books
Neáu quí vò ñaõ mua saùch, saùch ñaët mua ñaõ saün 
saøng cho quyù vò vaøo caùc Chuùa Nhaät, ngaøy 14 vaø 
21 thaùng 12 töø 10 giôø saùng ñeán 3 giôø tröa taïi Vaên 
Phoøng Khoái Giaùo Duïc.  Xin quí vò mang theo giaáy 
bieân nhaän/receipt.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 14/12/2014

Giaùo Khu  1 OÂ/B Traàn Vaên Tích    972-414-9367 
 3617 Innsbrook Dr Garland TX 75044
Giaùo Khu  2 A/C Ñöùc Loan 972-495-5191 
 3210 Ridge Oak Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  4 OÂ/B Phaïm Ñöùc Huøng 469-212-3452 
 1617 Dorado St, Garland, TX 75040  
Giaùo Khu 7 A/C Lieâm vaø Trinh Ñoaøn 972-697-7484
 967 Rockport Ln., Allen, TX 75013  
Giaùo Khu 11 A/C Nguyeãn Anh Ñöùc & Dung 
972-461-0459
 1000 Hideaway Ct., Murphy, TX 75094

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 13/12/2014 cuûa ñoâi taân hoân:

Nguyeãn Minh Tuù & Keth Khanarey
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 7/12/2014)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $13,006.33
Leä Phí Toøa AÙn Hoân Phoái: $150.00
Tieàn Quaûng Caùo: $260.00
Nhoùm Baùc AÙi: $336.67
Giaùo Xöù Thaùnh Taâm traû cho CD Kinh Thaùnh: 
$900.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0143 Leâ Höõu Quang $10.00
0222 Nguyeãn Thò Lôïi $20.00
0513 Traàn Höõu Thanh $100.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
1701 Leâ Huy Phöông $20.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1878 Traàn Baéc $100.00

2005 Ñaëng Dieãm Haân $20.00
2143 Leâ Vuõ Taâm $5.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00
2510 Nguyeãn Thò Caåm Thuùy $20.00
2522 Hoà Trí Luaät $10.00
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên # Teân Soá Tieàn
0214 Nguyeãn Nhö YÙ $200.00
0223 Ñinh Vaên Lòch $2,000.00
0287 Tröông Vaên Chaáp $2,000.00
0293 Huyønh Thuïy Quyeân $100.00
0362 Nguyeãn Leä Chi $100.00
0376 Nguyeãn Vaên Quyeát $100.00
0378 Tröông Kim Yeán $100.00
0475 Ñaëng Thò Cöông $400.00

Xin Löu YÙ veà vieäc Giao thoâng vaø Ñaäu Xe 
Trong Khuoân Vieân Nhaø Thôø
Xin Ñaäu Xe Ñuùng Nôi Quy Ñònh
Khoâng ñaäu xe nhöõng choã daønh cho xe cöùu thöông vaø 
xe cöùu hoûa.
Neáu ñaäu sai nôi qui ñònh, soá xe cuûa quí vò seõ ñöôïc ghi 
laïi vaø caûnh baùo laàn ñaàu.  Neáu taùi phaïm xe seõ bò caåu ñi.
Khoâng ñaäu xe trong nhöõng choã  coù nhöõng vaïch cheùo 
beân caïnh Handicap parking vì nhöõng choã naøy daønh 
cho wheelchair ra hoaëc vaøo xe deã daøng.
If parking in the Fire Lane & No Parking Zone, you 
will receive a warning ticket and your licence plate 
number will be recorded.  If vilolation occurs again, 
your vehicle will be towed at your expense.
Vehicles may not park in the crosshatched pattern 
located next to a space displaying the International 
Symbol of Access (wheelchair symbol). The 
crosshatched sections of these spaces are for 
wheelchair and wheelchair lift access.
Ñeå vieäc löu thoâng xe trong khuoân vieân nhaø thôø 
ñöôïc toát ñeïp vaø an toaøn cho moïi ngöôøi, xin quyù vò 
vui loøng tuaân theo söï höôùng daãn cuûa caùc anh em 
trong Ban Traät Töï.

Daily Quote from the early church fathers: 
The time of reckoning is the first advent of Christ, by 
Cyril of Alexandria (376-444 AD)

"Being God by nature, the Only Begotten is the holy of 
holies, and he sanctifies all creation and so originates 
from the holy Father with the Holy Spirit proceeding 
from him and sending in the power from above to those 
on earth who recognize him. How was he sanctified? 
For he is God and man equally; he gives the Spirit to 
creation but receives the Spirit on account of being 
human...

"'Acceptable' is that year in which we were received, 
when we took kinship with him, having our sins washed 
away through holy baptism and becoming partakers of 
the divine nature through the sharing of the Holy Spirit. 
Or 'acceptable' is the year in which he revealed his 
glory through the divine miracle attesting the message. 
We received the time for salvation gladly... the day of 
reckoning is none other than the time of his dwelling 
among us in which the reckoning has been given by him 
to those believing in him through the promise in hope... 
For the Savior himself said, 'Now is the judgment of 
this world, now is the prince of the world cast out' (John 
12:31). The time of reckoning, then, is in this manner, 
when Christ illuminated the world." (excerpt from 
COMMENTARY ON ISAIAH 5.5.61.1–3)
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Have you faced hardships, struggles, and doubts in returning to the 
church?

God loves you, and He desires more than anything for 
you to accept the free gift of His infinite love and mercy. 
Pope Francis recently said that God "searches for all those 
who are far away from him, like the shepherd who goes to 
search for the lost sheep." 

God, our most loving Father, is searching for you, waiting 
for you with open, loving and merciful arms.

Spiritual Growth
God’s gift of faith strengthens us and helps us to live as 
members of the Body of Christ—the Church. The Church 
is made up of unique individuals, each with his or her own 
gifts to share. In turn, the gifts of the church community 
strengthen and support the whole. We need each other.

Absence
It doesn’t matter how long you’ve been away from the 
Church. Your return will bring tremendous joy to God! 
Through His grace, your faith can deepen and grow like 
never before.

Changes in the Church
The Catholic faith is rich in its teachings and tradition. Even 
the most scholarly among us does not know everything. 
Learning about our Church and our faith is a lifelong 
process that can be enriched by adult formation classes 
and personal study. Anyone concerned that they need to 

catch up will feel right at home with other Catholics.

Church Teaching
The teachings of the Church provide guidance and help us 
to know, love, and serve God so that one day we may be 
united with Him forever in heaven. If you have questions 
about Church teaching, we invite you to speak with a 
priest or other knowledgeable person.

Forgiveness
The Church teaches that Jesus is our Savior; He came not 
to condemn, but to save. In the sacrament of penance or 
reconciliation Christ forgives all our sins, strengthens us 
spiritually, and restores us to a state of grace.

Hurts of the Past
The Church is made up of imperfect people with human 
problems and issues. If you have been hurt by clergy or 
any church member, in any way, we ask your forgiveness. 
We believe that healing can be found in the sacraments 
and through the compassionate support of our faith 
community.

Other Considerations
You may have questions about your faith or the Catholic 
Church that have not been addressed here. If you would 
like to discuss these or other topics more fully, a parish 
representative will be happy to talk with you.

Vatican chaáp thuaän vieäc tieán haønh hoà sô 
tuyeân thaùnh cho cha Tröông Böûu Dieäp
Kính thöa quí baø con löông giaùo, quí aân nhaân ñang yeåm 
trôï vieäc tuyeân thaùnh cho Cha Phanxicoâ Xavieâ Tröông 
böûu Dieäp.

Hoà sô tuyeân thaùnh Cha Phanxicoâ Xavieâ Tröông böûu 
Dieäp ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc coù thaåm quyeàn, töùc Ñöùc 
Cha, Steâphanoâ Tri böûu Thieân, Giaùm Muïc Caàn Thô chính 
thöùc cho xuùc tieán töø ngaøy 25.8.2011. Vaø toâi, linh muïc 
Pheâroâ Traàn theá Tuyeân, caùo thænh vieân ñöôïc chính thöùc 
boå nhieäm ñaõ coá gaéng heát söùc lo sao cho tieán trình tuyeân 
thaùnh ñöôïc phuø hôïp vôùi Giaùo Luaät vaø ñöôïc moïi ngöôøi 
löông giaùo uûng hoä. Moät trong nhöõng coá gaéng naày laø toâi 
ñang sang hoïc chöông trình tieán só Giaùo Luaät ôû Roma 
trong yù höôùng chuaån bò chu ñaùo cho nhieäm vuï cuûa mình.

Moät trong nhöõng keát quaû lôùn lao vaø raát ñaùng vui möøng 
vaø hy voïng laø ngaøy 31 thaùng 10, naêm 2014 vöøa qua, 

Thaùnh boä Tuyeân Thaùnh ôû Roâma ñaõ göûi vaên thö chính 
thöùc baèng tieáng La Tinh cho Ñöùc Cha Steâphanoâ Tri böûu 
Thieân, Giaùm muïc Caàn Thô tuyeân boá: NIHIL OBSTAT – 
KHOÂNG COÙ GÌ NGAÊN TRÔÛ trong vieäc tieán haønh hoà sô 
tuyeân thaùnh cho Cha Dieäp. 

Qua vaên thö Nihil Obstat cuûa Thaùnh Boä tuyeân thaùnh, 
chuùng ta, nhöõng ngöôøi yeâu thöông vaø thoï ôn Cha Dieäp 
vöøa vui möøng, vöøa maïnh daïn hôn vaø vöøa tích cöïc hôn 
trong vieäc thöïc hieän tieán trình tuyeân thaùnh cho Cha vaø 
caàu xin tieán trình ñöôïc sôùm thaønh coâng.

Hoâm nay ngaøy 5.12.2014 toâi ñaõ ñoùng noäp leä phí 150 
EUR cho Thaùnh Boä theo qui ñònh cho vieäc ra vaên thö 
Nihil obstat naày. Xin keøm theo ñaây vaên thö Nihil obstat 
baèng tieáng la tinh cuõng nhö baûn dòch sang tieáng Anh vaø 
tieáng Vieät.

Vui möøng, hy voïng vaø caàu nguyeän.

Lm. Pheâroâ Traàn theá Tuyeân
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Truyeàn chöùc Linh muïc vaø Phoù teá 
taïi giaùo phaän Thakhek, Laøo

Thakhek - Ngaøy 06/12/2014, Ñeå khai maïc naêm 
ÑÔØI SOÁNG THAÙNH HIEÁN Ñöùc Giaùm Muïc J.M. 
Vianney Prida INTHIRATH giaùo phaän Thakhek 
truyeàn Chöùc Linh Muïc cho 3 thaày phoù teá Anton, 
Micae, Phero vaø truyeàn chöùc phoù teá cho 3 thaày Giuse, 
Phaolo, Gioan.

Chieàu ngaøy 05-12-2015 ñaõ thaáy söï hieän cuûa nhieàu 
giaùo daân trong ngoaøi giaùo phaän teà töïu veà Toøa giaùm 
muïc giaùo phaän Thakhek ñeå chuaån bò tham döï Thaùnh 
leã Truyeàn chöùc linh muïc vaø phoù teá.

Ñoái vôùi caùc giaùo phaän ôû Vieät Nam thì leã truyeàn 
chöùc linh muïc cuõng laø nhöõng dòp leã thöôøng xaûy ra ñaây 
ñoù, nhöng ôû Laøo laïi laø moät dòp hieám coù vì vaäy giaùo 
daân Laøo noâ nöùc ñeán tham döï töø chieàu hoâm tröôùc, hoï 
haân hoan vôùi Giaùo Hoäi vaø töï xaùc ñònh laïi ñöùc tin cuûa 
chính mình vaø tin töôûng hôn vì thaáy caùc muïc töû treû 
ra ñôøi. Nhö chuùng ta ñaõ bieát taïi ñaát nöôùc Vaïn-Töôïng 
naøy, vöôøn nho cuûa Chuùa thì roäng, maø muïc töû thì hieám 
hoi, ngay caû nam nöõ tu só cuõng ít oûi, nhieàu nôi khoâng 
coù chuû chaên vaø “thôï gaët”, thì caùnh ñoàng truyeàn giaùo 
mai moät ñi vì coû hoang daïi laán chieám, daàn daø seõ trôû 
neân hoang pheá. Chính vì vaäy maø ñoaøn huøng binh 
Legio Mariae cuûa Meï ñang phaùt trieån vaø mang troïng 
traùch lôùn cuûa coâng vieäc phuïc höng ñöùc tin vaø truyeàn 
giaùo... 

Hoâm nay ôû Vieät nam möa vaø laïnh nhöng ôø Laøo laïi 
laø moät ngaøy naéng aám, moïi ngöôøi taáp naäp töø saùng tinh 
söông ñaõ ñoå boä veà Toøa giaùm muïc Thakhek baèng moïi 
phöông tieän, vì laø ngaøy troïng ñaïi cuûa Giaùo Hoäi Laøo, 
khoaûng treân 2 ngaøn giaùo, 8 giaùm muïc Laøo, Vieät Nam, 
Thaùi Lan, Cambot, Phillipin. Cuøng vôùi khoaûng 40 linh 
muïc veà ñoàng teá hieâp daâng thaùnh leã truyeàn chöùc cho 3 
Taân Linh Muïc vaø cho 3 thaày phoù teá.

Giaùm muïc J.M. Vianney Prida INTHIRATH ñaõ 
khai leã vaø coâng boá naêm ÑÔØI SOÁNG THAÙNH HIEÁN 
laø moät hoàng aân lôùn maø Giaùo Hoäi daønh cho chuùng ta 
ngaøi nhaéc laïi lôøi Ñöùc Thaùnh Cha Phaxicoâ: “Chuùng 
ta haõy taï ôn Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ keâu goïi chuùng ta ñi 
theo Ñöùc Gieâsu trong vieäc gaén boù troïn veïn vôùi Tin 
möøng vaø trong vieäc phuïc vuï Giaùo Hoäi, Ñaáng ñaõ ñoå 
xuoáng taâm hoàn chuùng ta Thaùnh Linh mang laïi nieàm 
vui vaø bieán chuùng ta thaønh nhöõng chöùng nhaân cho 
tình yeâu vaø loøng thöông xoùt cuûa Chuùa tröôùc maët theá 
giôùi.” (TTÑSTH). 

Vaø ngaøi noùi theâm ñeå caûm ôn anh chò vaø baäc ñang 

soáng trong ñôøi soáng thaùnh hieán:” Vì theá toâi môøi goïi 
taát caû moïi coäng ñoàng Kitoâ haõy soáng Naêm nay tröôùc 
heát ñeå taï ôn Thieân Chuùa vaø nhôù laïi nhöõng hoàng aân 
maø chuùng ta ñaõ vaø coøn ñang nhaän laõnh nhôø söï thaùnh 
thieän cuûa nhöõng vò saùng laäp vaø söï trung thaønh vôùi ñaëc 
suûng cuûa bieát bao ngöôøi taän hieán. Toâi môøi goïi heát moïi 
ngöôøi haõy keà saùt nhöõng ngöôøi taän hieán, ñeå chia vui 
vôùi hoï, ñeå san seû nhöõng khoù khaên cuûa hoï, ñeå hôïp taùc 
vôùi hoï, trong taàm möùc coù theå ñöôïc, trong vieäc thöïc thi 
taùc vuï vaø coâng vieäc cuûa hoï maø cuõng laø cuûa toaøn theå 
Giaùo Hoäi. Haõy giuùp hoï caûm nhaän ñöôïc loøng öu aùi vaø 
thieän caûm cuûa toaøn theå daân Chuùa.” (TTÑSTH). 

Tham döï Thaùnh leã coøn coù quí thaày Ñaïi chuûng vieän, 
quí Dì doøng Meán Thaùnh Giaù Thakhetk, doøng Ture, 
dong Con ñöùc Meï Phuø hoä, quyù thaày Phan-sinh, doøng 
Teân... quí aân nhaân, thaân nhaân vaø khoaûng 2 ngaøn giaùo 
daân trong vaø ngoaøi giaùo phaän.

Thaùnh leã truyeàn chöùc ñöôïc dieãn ra heát söùc trang 
nghieâm vaø soát saéng vôùi ñoaøn röôùc nhaäp leã theo nghi 
thöùc truyeàn thoáng cuûa Laøo. 

Ñuùng 9g00, sau tieáng keøn söøng, tuø vaø, troáng chieâng 
chaøo möøng, moät soá linh muïc ñöôïc xeáp ñaët daãn caùc taân 
chöùc leân leã ñaøi cuøng vôùi caùc leã vaät sau ñoù trôû laïi ñoaøn 
röôùc ca ñoaøn vang leân baøi ca nhaäp leã.

Cha Bunlieta giaùm ñoác Ñaïi Chuûng Vieän Thakhek 
cho bieát giaùo phaän cuûa ngaøi hieân nay coù:

1/ Giaùo daân: 13.000
2/ Giaùm muïc: 1.
3/ Linh muïc: 8.
4/ Giaùo xöù: 21
5/ Chuûng sinh: 14.
6/ Nöõ tu: 50
Caùc muïc töû raát vaát vaû vì ñòa baøn roäng lôùn, thieáu 

linh muïc vaø nöõ tu, ñôøi soáng daân chuùng haàu heát thu 
nhaäp raát thaáp, moãi linh muïc chòu traùch nhieäm troâng 
coi töø 3 – 4 giaùo xöù, moãi giaùo xöù coù töø 100 - 2000 
giaùo daân. Qua ñaây ngaøi cho toâi bieát ngaøi cuõng khoâng 
queân ôn nhöõng linh muïc, thaân nhaân vaø aân nhaân, ñaëc 
bieät nhöõng giaùo xöù ñaõ ñoùng goùp vieäc giuùp ñôõ caùc ôn 
goïi taïi ôû Laøo nhö giaùo xöù Vinh Höông thuoäc giaùo 
phaän Banmeâthuoät, giaùo xöù Loäc Myõ taïi giaùo phaän 
Vinh. 

Nghi thöùc truyeàn chöùc keát thuùc sau lôøi caûm ôn vaø 
pheùp laønh ñaàu tay cuûa caùc Taân chöùc, Ñöùc Giaùm Muïc 
moät laàn nöõa keâu goïi moïi ngöôøi caàu nguyeän vaø giuùp 
ñôõ cho Giaùo Hoäi Laøo.
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Who are you? And in whose name do you speak?
Scripture: John 1:6-8, 19-28

There was a man sent from God, whose name was John. 7 He came for testimony, to bear witness to the light, that all 
might believe through him.  8 He was not the light, but came to bear witness to the light. 19 And this is the testimony 

of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 He confessed, he did not 
deny, but confessed, “I am not the Christ.” 21 And they asked him, “What then? Are you Elijah?” He said, “I am not.” 
“Are you the prophet?” And he answered, “No.” 22 They said to him then, “Who are you? Let us have an answer for 
those who sent us. What do you say about yourself?” 23 He said, “I am the voice of one crying in the wilderness, `Make 
straight the way of the Lord,’ as the prophet Isaiah said.” 24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked 
him, “Then why are you baptizing, if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet?” 26 John answered them, 
“I baptize with water; but among you stands one whom you do not know, 27 even he who comes after me, the thong of 
whose sandal I am not worthy to untie.” 28 This took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? 
Every 50 years the people of Israel were commanded 
to celebrate a Year of Jubilee - a year of favor by 
the Lord (Leviticus 25:10-12). God did not want his 
people to forget all the blessings and favors he had 
shown them over the years. Isaiah prophesied in a year 
of Jubilee that God would send his anointed one to 
bring his people back from their time of exile (Isaiah 
61). The anointed one would bring good news (the 
same word as “gospel”) - news of freedom for those 
who were oppressed by sin, darkness, despair, and 
brokenness (Isaiah 61:1-2).

When John the Baptist announced the imminent coming 
of God’s anointed one, the Messiah, the religious 
leaders questioned his authority to speak so boldly in 
God’s name. They asked him bluntly, “Who are you?” 
and “What do you say about yourself?” They wanted 
to know if he was really sent by God. Did he claim 
to be the Messiah or one of the great prophets who 
was expected to return and announce the Messiah’s 
arrival (see Malachi 4:5, Deuteronomy 18:15)? John 
had no doubt and no mistaken identity about his call 
and mission. In all humility and sincerity he said he 
was only a voice bidding people to get ready for the 
arrival of the greatest Ruler of all, God’s anointed King 
and Messiah.

John the Baptist bridges the Old and New Testaments. 
He is the last of the Old Testament prophets who 
points the way to the Messiah. He is the first of the 
New Testament witnesses and martyrs. He is the herald 
who prepares the way for Jesus and who announces 
his mission to the people: Behold the Lamb of God 

who takes away the sins of the world! (John 1:29). 
John saw from a distance what the Messiah would 
come to accomplish - our redemption from slavery to 
sin and our adoption as sons and daughters of God, 
our heavenly Father. Do you recognize who you are 
in Christ? The Lord Jesus has come to restore us to 
friendship with God and he has made us citizens of 
heaven - his everlasting kingdom of peace and justice.

John was the greatest of the prophets, yet he lived as 
a humble and faithful servant of God. He pointed others 
to Jesus, the true Messiah and Savior of the world. The 
Christian church from the earliest of times has given 
John many titles which signify his mission: Witness of 
the Lord, Trumpet of Heaven, Herald of Christ, Voice of 
the Word, Precursor of Truth, Friend of the Bridegroom, 
Crown of the Prophets, Forerunner of the Redeemer, 
Preparer of Salvation, Light of the Martyrs, and Servant 
of the Word. Do you point others to Jesus Christ by 
the example and witness of your life?

“Lord Jesus, make me a herald of your word of truth 
and grace. Help me to be a faithful witness of the joy 
of the gospel and to point others to you as John did 
through his testimony.”
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Suy nieäm: Tuaàn thöù ba Muøa Voïng
Lm. Giuse Traàn Vieät Huøng12/10/2014

Chuùa Nhaät 3 MUØA VOÏNG. B (Gioan 1, 6-8. 19-28)

Khieâm nhöôøng

Chöùng nhaân söï saùng ñöôïc sai,
Tieàn hoâ môû loái, ñoùng vai moïn heøn.

Tieáng keâu hoang ñòa chong ñeøn,
Môû ñöôøng chieáu giaûi, ñeâm ñen vaøo ñôøi.

Tieân tri cao troïng raïng ngôøi,
AÅn thaân khieâm nhöôïng, goïi môøi daán thaân.

Vui möøng söù vuï bình daân,
Doïn ñöôøng söûa loái, canh taân loøng ngöôøi.

Khoâng maøng danh lôïi ôû ñôøi,
Xaû thaân phuïc vuï, Chuùa Trôøi Ngoâi Hai,

Ngaøi laø aùnh saùng thieân thai,
Gieâ-su Chí Thaùnh, thieân sai töø trôøi.

Môû loøng ñoùn nhaän Vua Trôøi,
Thaønh taâm toân kính, soáng ñôøi khieâm nhu.

Thöïc haønh soáng ñaïo luyeän tu,
Neâu göông nhaân ñöùc, thieân thu saùng ngôøi.

Thaùnh Gioan Taåy Giaû laø moät nhaân chöùng khieâm 
nhöôøng vaø can ñaûm. Ngaøi laø vò tieàn hoâ. Ngaøi xuaát 
hieän ñeå loan baùo vaø doïn ñöôøng cho Chuùa. Ngaøi khoâng 
phaûi laø söï saùng nhöng laøm chöùng cho söï saùng. Ngaøi 
nhaän mình chæ laø tieáng keâu trong hoang ñòa. Ngaøi ñaõ 
hoaøn taát söù meänh cuûa ngöôøi laøm chöùng cho Chaân Lyù 
qua caùi cheát cuûa ngaøi.

Soáng moät ñôøi ngaén nguûi nhöng töøng böôùc chaân ñaõ 
ghi daáu nieàm xaùc tín nôi Con Chuùa. Qua cuoäc soáng 
khaéc khoå nôi hoang ñòa, ngaøi chuaån bò cho chính 
mình moät taám loøng ñôn sô vaø khieâm nhöôøng. Ngaøi 
khôi daäy söï mong chôø vaø loøng khao khaùt ôn Cöùu Ñoä. 
Ngaøi ñaõ chuaån bò loøng con ngöôøi, keâu goïi söûa cho 
ngay ñöôøng Chuùa ñi. Ngaøi ñaõ giôùi thieäu Chuùa cho 
moïi ngöôøi. Ñaõ hieán mình laøm chöùng cho Söï Thaät. 

Chaáp nhaän thaân phaän ngöôøi tieàn hoâ, ngaøi khoâng 
tìm vinh quang cho chính mình. Gioáng nhö Gioan, 
chuùng ta ñöôïc môøi goïi chia xeû söù meänh rao truyeàn 
chaân lyù cuûa Chuùa. Haõy hoïc nôi thaùnh Gioan, tìm laøm 
vinh danh Chuùa. Daãn daét nhieàu ngöôøi veà vôùi Chuùa. 
Trong söù meänh rao truyeàn Tin Möøng hoâm nay, ñoâi 
khi vì söï haùo thaéng, chuùng ta laïi muoán rao truyeàn vaø 
tìm vinh danh cho chính mình. Muoán ngöôøi ta bieát veà 
mình nhieàu hôn. Thay vì giôùi thieäu Chuùa cho ngöôøi 
khaùc, chuùng ta tìm giôùi thieäu chính mình vaø söï khoân 
ngoan thoâng thaùi cuûa mình. Tìm giaûi thích Lôøi Chuùa 
theo yù cuûa mình vaø uoán naén theo nhöõng sôû thích cuûa 
rieâng mình. 

Gioan ñeán laøm chöùng cho söï saùng. Chuùa chính laø 
aùnh saùng soi doïi vaøo ñeâm toái. Chuùng ta haõy truyeàn 
ñaït aùnh saùng maø chuùng ta ñaõ laõnh nhaän khi chòu pheùp 
Röûa Toäi. Haõy ñeå aùnh saùng cuûa Chuùa chieáu toû qua 
cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Caàu nguyeän ñeå moãi ngöôøi laø 
chöùng nhaân trung thaønh. Chuùng ta ñaõ theo ñaïo, caàn 
giöõ ñaïo, soáng ñaïo vaø thöïc haønh ñaïo ñeå xöùng danh 
Kitoâ höõu.

Chuùa Gieâsu ñaõ phaùn raèng: ‘Ta laø Ñöôøng, laø Söï Thaät 
vaø laø Söï Soáng’. Böôùc theo Chuùa, chuùng ta seõ khoâng 
laïc loái vì coù Chuùa laø Ñöôøng. Moïi söï ñeàu quy veà Lôøi 
Chuùa. Chính Chuùa Gieâsu laø taâm ñieåm ñeå moïi ngöôøi 
xoay quanh. Caøng ñeán gaàn taâm ñieåm laø Chuùa Gieâsu, 
chuùng ta caøng ñöôïc söôûi aám trong tình yeâu cuûa Ngaøi. 


