
  

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 9-12: Th. Juan Diego

Thứ Hai 8-12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm - Lễ Buộc 

Thứ Tư  10-12: Th. Ambrôsiô, giám mục tiến sĩ- Lễ Nhớ

CHúA NHậT II MùA VọNG NGày 7 / 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 11-12: (Th. Đamasiô I, gh)

Thứ Sáu 12-12:  Lễ Đức Mẹ Guadalupe, Lễ Kính

 Thứ Bảy 13-12:  Th. Lucia, trinh nữ tử đạo, Lễ Nhớ



I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TÔN GIÁO
1. Lưu đày
Trong những năm sau khi Giêrusalem bị tàn phá 

(587 trước Công nguyên), một số người Do thái bị lưu 
đày sang Babylon, số khác chạy trốn sang Ai Cập, số 
khác nữa vẫn ở lại quê nhà.

Vào năm 539, vua Ba Tư là Kyrô đánh bại Babylon 
và thiết lập đế quốc Ba Tư. Một trong những sắc chỉ 
đầu tiên của ông là cho phép các dân lưu đày được trở 
về quê hương của họ.

2. Người Do thái sau lưu đày
Nhiều người đã trở về quê hương nhưng số đông 

hơn vẫn ở lại trên đất lưu đày (nay đã thành quen 
thuộc với họ). Những người ở lại tạo thành cộng đoàn 
tản mác (diaspora), đông nhất là ở vùng Mesopotamia 
và Ai Cập. Dĩ nhiên có nhiều người đã đánh mất niềm 
tin truyền thống của cha ông nhưng số đông hơn vẫn 
trung thành với tôn giáo truyền thống. Trong những 
năm kế tiếp đó, cộng đoàn Do thái tản mác này đã 
phát triển mạnh cả về mặt vật chất lẫn đời sống tôn 
giáo. May mắn cho tương lai tôn giáo của Israel là 
nhiều người lưu đày lại xuất thân từ những gia đình trí 
thức và có ảnh hường (các tư tế, ký lục và ngôn sứ) 
nên dân lưu đày vẫn tiếp tục được hướng dẫn nhờ 
thành phần ưu tú này. Sống trong cảnh lưu đày, họ 
phải xa đền thờ, do đó đời sống tôn giáo tập trung 
vào các hội đường và những văn bản được linh hứng. 
Họ tụ họp trong các hội đường, đọc và nghiên cứu Lề 
Luật và các tiên tri, rồi cũng trong giai đoạn này xuất 
hiện các sách như Ai Ca, Tôbia, Esther, Judith, Khôn 
ngoan, và Baruch.

II. SÁCH BARUCH
1. Tác giả
Baruch là thư ký của Giêrêmia (x. Gier 36). Có lẽ 

ông đã đi theo tiên tri Giêrêmia trong cảnh lưu đày, và 
ông rất quen với những thư Giêrêmia gửi cho dân lưu 
đày (chương 29 -33).

Thời xưa, có những tác giả vô danh viết sách nhưng 
lại đề tên tác giả là những vị nổi tiếng của thời trước. 
Chính vì thế có nhiều Thánh vịnh được gán cho vua 
Đavít và những sách khôn ngoan được gán cho vua 

Salomon. Tương tự như thế, có thể có sách được gán 
cho Baruch là người thư ký nổi tiếng của Giêrêmia.

2. Một cái nhìn tổng quát về sách Baruch
Nhập đề (1,1-14)
Lời kinh sám hối (1,15 -3,8)
Bài thơ ca tụng sự khôn ngoan (3,9 - 4,4)
Giêrusalem than van và hi vọng (4,5 - 5,9)
Thư của Giêrêmia (6,1-72)

I. AI CA
1. Tác giả và thời gian biên soạn
Sách được gọi là “Than vãn của Giêrêmia” khi 

tiên tri nhìn thấy sự sụp đổ của Giêrusalem năm 587 
trước Công nguyên. Ngài nhìn thấy làn khói bốc lên 
từ thành phố, nghe thấy tiếng kêu than của phụ nữ, 
nhìn thấy xác người nằm ngổn ngang trong cảnh 
hoang tàn. Tuy nhiên không chắc vị tiên tri là tác 
giả của tất cả các lời than trong sách. Có thể hai 
bài thơ đầu là của thị chứng nhân, còn những bài 
khác được biên soạn trong nhiều năm sau này. Điều 
chắc chắn là sách Ai Ca như ta có hiện nay đã được 
hoàn thành khoảng năm 538 trước Công nguyên. Để 
tưởng niệm biến cố Giêrusalem bị tàn phá (587 trước 
Công nguyên và 70 sau CN), người Do thái đọc sách 
này trong các hội đường.

2. Nội dung
Sách Ai Ca gồm 5 bài ca:
(1) Giêrusalem bị bỏ rơi và thất sủng (1,1-22)
(2) Cơn giận của Chúa chống lại Sion (2,1-22)
(3) Những đau khổ của vị tiên tri và dân Chúa 

(3,1-66)
(4) Nỗi tang thương của thành bị chiếm đóng 

(4,1-22)
(5) Lời than thở và khẩn cầu của vị tiên tri (5,1-

22)
Nội dung chính: vừa suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị 

của đau khổ vừa nói lên niềm hi vọng và cậy trông 
vào Thiên Chúa.

Câu ghi lòng cho tuần Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
              (Mc 1:3)

Tuaàn 46: 
(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

08/12:  LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI 
- LEÃ TROÏNG & BUOÄC

     Xin xem thoâng baùo ñeå bieát chi tieát
     Boån maïng ca ñoaøn Trinh Vöông
     Boån maïng Giaùo Khu 8
12/12:  Chaàu Thaùnh Theå  nguyeân ngaøy  töø 

7:30AM – 7:00PM taïi nhaø Nguyeän
12/12:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 

xöù
13/12:  Röûa toäi treû em luùc 4pm
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

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM 
NGUYEÂN TOÄI
Leã Troïng vaø Buoäc ngaøy 8/12
Coù 4 thaùnh leã:  6:45AM, 9:00AM, 7:00PM vaø 
9:00PM
Traân troïng kính môøi coäng ñoaøn daân Chuùa tham 
döï.
Xin löu yù:
·  Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi naêm nay vaøo 
ngaøy thöù Hai, nhöng vì laø ngaøy Boån maïng cuûa 
Giaùo hoäi Hoa Kyø neân vaãn laø ngaøy leã buoäc.
·  Thaùnh leã luùc 5 giôø chieàu Chuùa Nhaät ngaøy 7/12 
khoâng phaûi laø leã Voïng, nhöõng ai tham döï leã chieàu 
Chuùa Nhaät naøy seõ khoâng thay theá cho thaùnh leã Meï 
Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi ngaøy thöù Hai 8/12.

Thöù Saùu ngaøy 12/12 - tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng seõ coù:
· 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 
· Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï 

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

Christmas Log Cake Sale
Baùnh Noel thôm ngon, ñeïp, vôùi giaù reû, seõ ñöôïc 
baùn ngaøy Chuùa Nhaät ngaøy 14 vaø ngaøy 21 thaùng 12 
taïi cuoái nhaø thôø. Quí vò coù theå mua ñem veà ngaøy 
14 vaø 21, hoaëc ñaët (order) ñeå pick up vaøo ngaøy 23 
(5:00 PM - 8:00 PM) taïi hoäi quaùn. Môøi quí vò mua 
baùnh Noel ñeå uûng hoä gaây quyõ cho Hoäi Phuï Huynh 
GXDMHCG.
Kính Môøi,
Hoäi Phuï Huynh
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Chuùc Möøng Boån Maïng
Ngaøy 8/12 leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi

· Ca ñoaøn Trinh Vöông 
Giaùo Xöù  xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân 
ôn laønh xuoáng cho ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca vieân ñöôïc 
nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn daâng lôøi ca 
tuïng, ngôïi khen vaø caûm taï Thieân Chuùa.
· Giaùo khu 8
Xin Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï ban cho moãi gia 
ñình trong giaùo khu 8 ñöôïc muoân ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå 
goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp hôn. 

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

Anh Anphongsoâ Leâ Vuõ (1968-2014)
Taï theá ngaøy 3/12/2014

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

tang quyeán.

Devotion to Mary is an essential part of our Catholic faith
DECEMBER 1, 2014 BY BISHOP KEVIN J. FARRELL 
Devotion to Mary is an essential part of our Catholic 
faith. For Catholic children learning the Hail Mary is 
an important spiritual rite of passage. There are many 
traditions about the Blessed Virgin. She has revealed 
herself in numerous apparitions. Some, including 
those at Lourdes, at Fatima and Tepeyac, have been 
accepted by the Church as conforming to Catholic 
teaching. Others are under discernment.
Mary has been the subject of two ex-cathedra 
definitions of Catholic doctrine. The first, by Pope 
Pius IX in 1864, concerned Mary’s Immaculate 
Conception; the second by Pope Pius XII in 1950, 
involved her Assumption into heaven. These two 
events are now dogma. Beyond that, Mary’s role in 
the Redemption has been debated in councils and by 
theologians through the ages and still is today.
I like to think that her role is best described in the 
story of the Wedding Feast at Cana (John 2: 1-12). 
When the wedding steward reveals they have run 
out of wine, Mary mentions it to Jesus, who responds 
that his hour has not come. Nevertheless, she tells the 

steward, “Do whatever he tells you.” Jesus responds 
by turning water into wine.
This Gospel passage reveals two important things 
about Mary. First, her role is to point us toward 
Jesus, telling us to do whatever he says, to follow 
him and become disciples. Second, we see that her 
intercession with her son is powerful and that we may 
turn to her in prayerful petition.
December is an important Marian month that gives 
us the opportunity to honor our Blessed Mother in 
a special way. Early in the month we celebrate the 
Feast of the Immaculate Conception on Dec. 8. Then, 
on Dec. 12, we commemorate her apparition to St. 
Juan Diego as a Mestizo woman as a reminder that 
Spaniards, Indians, and the new race emerging from 
their union – the Mestizo,  the dignity of all human 
beings created in the image and likeness of God.
Let us pray that we have the courage to heed Mary’s 
call to become disciples of her son and to treat all of 
our brothers and sisters as fellow children of God. 

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

Giaùo Khu 1 Baø Löông Vieät Huøng 469-544-3088
 2110 Steamboat Springs Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  2 A/C Khaùnh Nguyeän 972-495-4010
 3009 Galaxie Rd., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Ñaøo 972-276-9879
 1301 Fawn Ridge Trail, Garland, TX 75042
Giaùo Khu  4 OÂ/B Nguyeãn Vieät Khanh 214-470-0539 
 1002 Fairhaven Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu  8 A/C Chaán Hoa 972-522-8267
 6101 Homewood Ave., Rowlett, TX 75089
Giaùo Khu 10 Chò Nguyeãn Thò Keng 972-414-0414 
 2810 Briarbrook Lane, Garland, TX 75040
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm ñoïc kinh Toân Vöông 
Thaùnh Taâm CGS taïi nhaø OÂ/B Leâ Trung Thöôïc 
2413 Richland Dr., Garland, TX 75044
Luùc: 7:30 PM toái thöù Baûy 13/12/2014
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 30/11/2014)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $17,774.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù 
 (SDB 2618-2619): $100.00
Tieàn Khaán: $1,581.00
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00
Baûo Trôï ôn Goïi (SDB 850): $50.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $30.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0015 AÅn Danh $50.00
0031 Leâ Vaên Tôùi $200.00
0114 Traàn Trinh $20.00
0370 Phuøng Taân Thònh $5.00
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00
0523 Traàn Ngoïc Xuaân $5.00
0679 Chu Ñöùc Coâng $50.00
0965 AÅn Danh $100.00
1491 Nguyeãn H. Baûo  $2,000.00
1754 Traàn Kim Trung $100.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00

2143 Leâ Vuõ Taâm $5.00
2291 Ñinh Thò Toá Nga $5.00
2529 Phaïm Thanh Phong $15.00
2561 Nguyeãn Quoác Höng $10.00
  AÅn Danh (BTC) $176.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #  Teân Soá Tieàn
0077  Lyù Kim Phieán  $100.00
0213  Nguyeãn Vaên Gioûi  $1,500.00
0272 AÅn Danh $100.00
0294 Traàn N. Sôn $100.00
0458 Traàn Minh Taán $100.00
0488 Therese Caron $100.00
0489 Therese Caron $100.00
0490 Therese Caron $100.00
0491 Therese Caron $100.00
0492 Therese Caron $100.00
0493 Therese Caron $100.00
0494 Therese Caron $100.00
0569 Ñaøo Laâm $2,000.00

Khai maïc Naêm Thaùnh Hieán taïi Roâma
Lm. Giuse Vuõ Tieán Taëng
VATICAN- Naêm Thaùnh Hieán ñaõ ñöôïc chính thöùc khai 
maïc taïi Roâma vaøo dòp ñaàu naêm phuïng vuï môùi, Chuùa Nhaät 
thöù I Muøa Voïng. Thaùnh leã khai maïc ñöôïc Ñöùc Hoàng Y 
Braz de Aviz, Toång Tröôûng Boä Tu Só cuûa Toøa Thaùnh, chuû 
teá taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo saùng 
Chuùa Nhaät ngaøy 30/11/2014. Tröôùc ñoù, ñeâm canh thöùc ñaõ 
ñöôïc dieãn ra taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Caû 
vaøo buoåi toái hoâm Thöù Baûy 29/11/2014.
Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ göûi cho taát caû baäc 
soáng thaùnh hieán ñaõ ñöôïc ñoïc trong thaùnh leã khai maïc. 
Trong ñoù, ngaøi baøy toû nieàm vui möøng ñoái vôùi Naêm Thaùnh 
Hieán vaø laáy laøm tieác vì khoâng theå coù maët trong dòp troïng 
ñaïi naøy. Ñöùc Thaùnh Cha cuõng öu aùi khích leä ñôøi soáng 
thaùnh hieán qua vieäc ñeà cao daïng thöùc ñaëc bieät trong Giaùo 
Hoäi cuûa baäc soáng thaùnh hieán, saün saøng « vaát boû taát caû ñeå 
baét chöôùc Ñöùc Kitoâ », baèng caùch gôïi laïi ñieàu maø ngaøi ñaõ 
noùi vôùi caùc beà treân thöôïng caáp ñaõ gaàn moät naêm : « Haõy 
lay ñoäng theá giôùi ! Haõy chieáu saùng theá giôùi baèng chöùng taù 
ngoân söù cuûa mình ».
Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ñöa ra ba töø maáu choát ñeå soáng trong 
naêm naøy : vui töôi ; can ñaûm vaø hieäp thoâng. Vui töôi ñeå 

cho thaáy söï theo Chuùa vaø thöïc haønh Tin Möøng cuûa Ngöôøi 
traøn ngaäp taâm hoàn. Can ñaûm trong vieäc yeâu meán Chuùa vaø 
göûi gaém nôi Ngaøi taát caû nieàm tin töôûng cuûa mình, gioáng 
nhö caùc Ñaáng saùng laäp doøng ñaõ laøm. Hieäp thoâng tröôùc heát 
phaûi ñöôïc beùn reã trong moái töông quan giöõa caù nhaân vôùi 
Thieân Chuùa ñeå trôû neân nhöõng ngöôøi xaây döïng tình huynh 
ñeä qua vieäc thöïc haønh tình baùc aùi töông trôï xuaát phaùt töø 
Tin Möøng ñoái vôùi ngöôøi ngheøo khoù. 
Sau cuøng, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ keát luaän : « Haõy 
chæ cho thaáy tình huynh ñeä phoå quaùt khoâng phaûi laø söï aûo 
töôûng, nhöng chính laø öôùc nguyeän cuûa Ñöùc Gieâsu ñoái vôùi 
toaøn theå nhaân loaïi ». 
Trong phaàn baøi giaûng, Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng Boä 
Tu Só ñaëc bieät baøy toû nieàm vui möøng veà buoåi caûnh thöùc 
vaøo toái hoâm tröôùc taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø 
Caû, voán ñaùnh ñoäng nhieàu ngöôøi. « Nhö Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ ñaõ laøm, chuùng ta muoán trao phoù cho Ñöùc Trinh 
Nöõ Maria con ñöôøng vaø nhöõng hoa traùi trong suoát Naêm 
Thaùnh Hieán naøy », Vò ñöùng ñaàu Boä Tu Só cuûa Toøa Thaùnh 
bieåu loä. 
Naêm Thaùnh Hieán seõ keát thuùc vaøo ngaøy 02 thaùng 02 naêm 
2016, nhaèm dòp leã Ñöùc Meï Daâng Con trong ñeàn thôø.
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Ñöùc Thaùnh Cha baøn veà chaùn naûn vaø hy voïng
Ñaëng Töï Do 11/28/2014

Thöïc taïi coù theå beõ baøng, nhöng baát chaáp ñau khoå, 
baêng hoaïi vaø söï thôø ô trong theá giôùi ngaøy nay, laø 
nhöõng Kitoâ höõu chuùng ta phaûi ngaång cao ñaàu trong 
hy voïng. Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ noùi nhö treân 
trong thaùnh leã saùng thöù Naêm, 27 thaùng 11 taïi nhaø 
nguyeän Santa Marta.

Suy tö treân caùc baøi ñoïc trong ngaøy, Ñöùc Thaùnh 
Cha Phanxicoâ ñaõ noùi veà soá phaän cuûa hai thaønh 
Babylon vaø Gieârusalem. Ngaøi chæ ra raèng caû hai baøi 
ñoïc trích töø saùch Khaûi Huyeàn vaø töø Tin Möøng cuûa 
Thaùnh Luca ñeàu loâi cuoán söï chuù yù cuûa chuùng ta ñeán 
thôøi kyø theá maït.

Ñöùc Thaùnh Cha löu yù raèng caùc baøi ñoïc ñaõ ñeà caäp 
ñeán söï suïp ñoå cuûa hai thaønh phoá ñaõ töø choái ñoùn nhaän 
Chuùa vaø xa laùnh Ngaøi. Hai thaønh phoá naøy ñaõ suïp ñoå 
vì nhöõng lyù do khaùc nhau. Babylon laø “bieåu töôïng 
cuûa söï döõ, vaø toäi loãi” vaø “suïp ñoå vì söï baêng hoaïi 
cuûa noù”. Thaønh phoá naøy tin raèng noù laø “phi taàn cuûa 
theá giôùi vaø cuûa chính noù”. Khi “toäi loãi chaát chöùa anh 
chò em seõ maát khaû naêng choáng traû vaø baét ñaàu baêng 
hoaïi”. Ñieàu naøy cuõng xaûy ra vôùi “moät daân toäc baêng 
hoaïi, laø nhöõng ngöôøi khoâng coøn söùc ñeå choáng traû 
nöõa”.

“Söï baêng hoaïi ñem laïi cho con ngöôøi chuùt hoan 
laïc naøo ñoù. Noù ñem laïi cho anh chò em quyeàn löïc 
vaø laøm cho anh chò em caûm thaáy haøi loøng vôùi chính 
mình. Nhöng noù khieán cho chuùng ta khoâng coøn 
choã cho Chuùa, cho söï aên naên hoaùn caûi. Kinh thaønh 
naøy baêng hoaïi … Töø ‘baêng hoaïi’ noùi vôùi chuùng ta 
raát nhieàu ñieàu. Khoâng chæ baêng hoaïi trong kinh teá, 
nhöng coøn baêng hoaïi vôùi nhieàu thöù toäi loãi ña daïng, 
baêng hoaïi cuûa moät tinh thaàn ngoaïi giaùo, tinh thaàn theá 
gian!

Neàn “vaên hoùa baêng hoaïi” laøm cho anh chò em 
caûm thaáy nhö ñang ôû treân thieân ñöôøng, ngay taïi theá 
naøy” nhöng “beân trong, neàn vaên hoùa baêng hoaïi laø 
moät neàn vaên hoùa thoái naùt”. Babylon laø bieåu töôïng 
cho “moïi xaõ hoäi, moïi neàn vaên hoùa trong ñoù con 
ngöôøi taùch mình ta khoûi Thieân Chuùa. Hoï taùch ra khoûi 
tình yeâu tha nhaân vaø cuoái cuøng daãn ñeán thoái naùt”.

Gieârusalem laïi suïp ñoå “vì lyù do khaùc”. 
Gieârusalem laø hoân theâ cuûa Thieân Chuùa, nhöng laïi 
khoâng ñoùn nhaän Ñaáng Phu Quaân cuûa mình. Noù laøm 
Chuùa Gieâsu baät khoùc”.

Babylon suïp ñoå vì baêng hoaïi; coøn Gieârusalem 
thì vì maát ñi caên tính cuûa mình, ñaõ khoâng tieáp nhaän 
Chuùa, laø Ñaáng ñeán ñeå giaûi thoaùt mình. Coâ daâu naøy 
thaáy khoâng caàn ñeán ôn cöùu ñoä. Kinh thaønh naøy ñaõ 
coù luaät cuûa Moseâ, vaø noù caûm thaáy nhö theá laø ñuû roài. 
Nhöng nhöõng luaät leä aáy laø nhöõng baûn vaên ñoùng kín 
laøm cho kinh thaønh aáy khoâng coøn choã cho ôn cöùu ñoä. 
Noù ñaõ ñoùng cöûa khoâng ñeå Chuùa ñeán. Ngaøi ñaõ ñeán 
goõ cöûa nhaø nhöng gia nhaân Ngaøi ñaõ khoâng tieáp nhaän 
Ngaøi. Hoï ñaõ khoâng laéng nghe tieáng Ngaøi haàu ñöôïc 
cöùu soáng. Vaø vì vaäy Gieârusalem suïp ñoå.

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ löu yù raèng söï suïp ñoå 
cuûa hai thaønh naøy giuùp chuùng ta suy nghó veà thaùi ñoä 
soáng cuûa chính chuùng ta. Chuùng ta coù “baêng hoaïi nhö 
Babylon vaø töï maõn nhö Gieârusalem” hay khoâng?

Ñöùc Thaùnh Cha nhaán maïnh raèng “söù ñieäp cuûa 
Giaùo Hoäi trong nhöõng ngaøy naøy khoâng keát thuùc vôùi 
söï huûy dieät. Thaät theá, caû hai baøi ñoïc ñeàu chöùa ñöïng 
nhöõng lôøi höùa ñaày hy voïng”. Chuùa Gieâsu khích leä 
chuùng ta ngaång ñaàu leân “ñöøng sôï haõi tröôùc phöôøng 
ngoaïi giaùo.” Nhöõng keû naøy “coù thôøi cuûa chuùng, vaø 
chuùng ta phaûi kieân nhaãn, nhö Chuùa ñaõ kieân nhaãn chòu 
ñöïng cuoäc Thöông Khoù cuûa Ngaøi.”

“Khi chuùng ta nghó veà thôøi theá maït, vôùi taát caû 
nhöõng toäi loãi cuûa chuùng ta, lòch söû cuûa chuùng ta, 
chuùng ta haõy nghó ñeán baøn tieäc seõ ñöôïc ban cho 
chuùng ta caùch nhöng khoâng vaø chuùng ta haõy ngaång 
ñaàu leân. Ñöøng chieàu theo tuyeät voïng! nhöng haõy hy 
voïng! Thöïc teá coù theå beõ baøng: coù raát nhieàu ngöôøi, 
nhieàu thaønh phoá vaø daân chuùng seõ phaûi chòu ñau khoå, 
vôùi cô man nhöõng cuoäc chieán tranh, voâ vaøn nhöõng 
thuø haän, vaø ghen tò, tinh thaàn theá gian thoáng trò theá 
giôùi vaø bao nhieâu nhöõng baêng hoaïi. Vaâng, thaät theá! 
Nhöng taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ qua ñi! Chuùng ta 
haõy naøi xin Chuùa ban ôn ñeå bieát luoân luoân saün saøng 
cho baøn tieäc ñang ñoùn ñôïi chuùng ta, vaø luoân luoân bieát 
ngaång cao ñaàu”.
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“Prepare the way of the Lord”
Scripture: Mark 1:1-8

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.2 As it is written in Isaiah the prophet, “Behold, I send 
my messenger before thy face, who shall prepare thy way; 3 the voice of one crying in the wilderness: Prepare 

the way of the Lord, make his paths straight -- “ 4 John the baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism 
of repentance for the forgiveness of sins. 5 And there went out to him all the country of Judea, and all the people of 
Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.  6 Now John was clothed with 
camel’s hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. 7 And he 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.”

Meditation: John the Baptist’s life was fueled by one 
burning passion - to point others to Jesus Christ and to 
the coming of his kingdom. Who is John the Baptist and 
what is the significance of his message for our lives? 
Scripture tells us that John was filled with the Holy 
Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) 
by Christ himself, whom Mary had just conceived by 
the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth 
John lept in her womb as they were filled with the Holy 
Spirit (Luke 1:41). The fire of the Spirit dwelt in John 
and made him the forerunner of the coming Messiah. 
John was led by the Spirit into the wilderness prior to 
his ministry where he was tested and grew in the word 
of God. John’s clothing was reminiscent of the prophet 
Elijah (see Kings 1:8).
John broke the prophetic silence of the previous centuries 
when he began to speak the word of God to the people 
of Israel. His message was similar to the message of 
the Old Testament prophets who chided the people of 
God for their unfaithfuless and who tried to awaken 
true repentance in them. Among a people unconcerned 
with the things of God, it was his work to awaken 
their interest, unsettle them from their complacency, 
and arouse in them enough good will to recognize and 
receive Christ when he came. Are you eager to hear 
God’s word and to be changed by it through the power 
of the Holy Spirit?
Jesus tells us that John the Baptist was more than 
a prophet (Luke 7:26). John was the voice of the 
Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 40:1-3). 
He completed the cycle of prophets begun by Elijah 
(Matthew 11:13-14). What the prophets had carefully 
searched for and angels longed to see, now came to 
completion as John made the way ready for the coming 
of the Messiah, God’s Annointed Son, the Lord Jesus 
Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the 

restoration to the human race of the “divine likeness”, 
prefiguring what would be achieved with and in the Lord 
Jesus.
 John’s baptism was for repentance - turning away 
from sin and taking on a new way of life according to 
God’s word. Our baptism in Jesus Christ by water and 
the Spirit results in a new birth and entry into God’s 
kingdom as his beloved sons and daughters (John 
3:5). Jesus is ready to give us the fire of his Spirit 
that we may radiate the joy and truth of the gospel to 
a world in desparate need of God’s light and truth. His 
word has power to change and transform our lives that 
we may be lights pointing others to Christ. Like John 
the Baptist, we too are called to give testimony to the 
light and truth of Jesus Christ. Do you point others to 
Christ in the way you live, work, and speak?
“Lord, let your light burn brightly in my heart that I may 
know the joy and freedom of your kingdom. Fill me with 
your Holy Spirit and empower me to witness the truth 
of your Gospel and to point others to Jesus Christ.”

Daily Quote from the early church fathers: "The true 
consolation, the genuine comfort and the real deliverance 
from the iniquities of humankind is the incarnation of our 
God and Savior. Now the first who acted as herald of this 
event was the inspired John the Baptist. Accordingly, the 
prophetic text proclaims the realities that relate to him in 
advance, for that is what the three blessed Evangelists have 
taught us and that the most divine Mark has even made 
the prologue of his work. As for the inspired John, whom 
the Pharisees asked whether he himself was the Christ, 
he declared on his part: 'I am the voice of one crying in 
the wilderness, Make straight the way of the Lord' as the 
prophet Isaiah said; I am not God the Word but a voice, for 
it is as a herald that I am announcing God the Word, who 
is incarnate. Moreover, he refers to the Gentiles as the 
'untrodden [land]' because they have not yet received the 
prophetic stamp." 
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Taát caû daønh cho Chuùa vaø tha nhaân
Ñaëng Töï Do11/28/2014

Khi naøo Giaùo Hoäi soáng khieâm nhöôøng vaø khoù 
ngheøo, vaø trao ban taát caû nhöõng gì mình coù cho Chuùa 
vaø tha nhaân, maø khoâng giöõ laïi gì cho rieâng mình thì 
khi ñoù Giaùo Hoäi “trung thaønh” vôùi Chuùa Kitoâ. Ñöùc 
Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ noùi nhö treân trong baøi giaûng 
thaùnh leã saùng thöù Hai 24 thaùng 11 taïi nhaø nguyeän 
Santa Marta.

Suy tö cuûa Ñöùc Thaùnh Cha döïa vaøo baøi Tin Möøng 
trong ñoù keå laïi caâu chuyeän moät baø goùa ngheøo ñaõ 
daâng cuùng vaøo ñeàn thôø taát caû nhöõng gì baø coù duø chæ 
laø hai ñoàng xu, trong khi nhöõng keû giaøu coù daâng cuùng 
nhöõng cuûa dö thöøa cuûa hoï. Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
noùi raèng Tin Möøng trình baøy hai khuynh höôùng luoân 
luoân taùi hieän trong lòch söû Giaùo Hoäi. Moät Giaùo Hoäi bò 
caùm doã vì söï phuø hoa cuûa theá giôùi vaø moät “Giaùo Hoäi 
ngheøo”, khoâng coù thöù giaøu sang naøo khaùc hôn laø vò 
Phu Quaân cuûa mình, nhö moät baø goaù khieâm nhöôøng.

“Toâi thích thaáy Giaùo Hoäi trong hình aûnh cuûa moät 
baø goaù, vì theo moät nghóa naøo ñoù, Giaùo Hoäi ñang chôø 
ñôïi Phu Quaân cuûa mình seõ trôû laïi. Nhöng hieän nay 
naøng ñaõ gaëp vò hoân phu cuûa mình trong bí tích Thaùnh 
Theå, trong Lôøi Chuùa, nôi nhöõng ngöôøi ngheøo khoù. 
Vaâng ñuùng laø nhö vaäy! Nhöng naøng vaãn coøn phaûi 
chôø vò hoân phu cuûa mình trôû laïi. Ñoù chính laø thaùi ñoä 
cuûa Giaùo Hoäi. Baø goùa ngheøo naøy khoâng phaûi laø nhaân 
vaät quan troïng. Teân baø khoâng ñöôïc neâu treân baùo chí. 
Chaúng ai bieát baø laø ai. Baø khoâng coù baèng ñaïi hoïc…
khoâng coù gì caû. Baø khoâng toûa saùng bôûi haøo quang 
cuûa chính mình. Ñoù laø nhöõng gì khieán toâi thích nhìn 
Giaùo Hoäi trong hình aûnh baø goaù ngheøo naøy. Giaùo Hoäi 
khoâng neân toûa saùng trong haøo quang cuûa rieâng mình 
nhöng trong aùnh saùng ñeán töø vò Hoân phu cuûa naøng. 
Trong suoát bao nhieâu theá kyû, baát cöù khi naøo Giaùo 
Hoäi ñi tìm vinh quang cho rieâng mình thì luùc ñoù Giaùo 
Hoäi ñi sai ñöôøng.” 

Ñöùc Thaùnh Cha noùi tieáp:
Thaät theá, ñoâi khi Thieân Chuùa muoán Giaùo Hoäi cuûa 

Ngaøi coù haøo quang rieâng, vaø toûa saùng haøo quang aáy, 
nhöng ñoù laø vì söù maïng cuûa Giaùo Hoäi laø chieáu soi 
cho nhaân loaïi aùnh saùng maø Giaùo Hoäi ñaõ nhaän ñöôïc töø 
Chuùa Kitoâ vôùi moät thaùi ñoä khieâm nhöôøng.

Taát caû moïi thöù chuùng ta thöïc hieän trong Giaùo Hoäi 
laø laøm sao ñeå chuùng ta coù theå nhaän ñöôïc aùnh saùng 

naøy. Söù vuï naøo khoâng ñöôïc thöïc hieän döôùi aùnh saùng 
naøy ñeàu laø khoâng toát: noù seõ laøm cho Giaùo Hoäi giaøu 
coù, quyeàn theá, hay khieán cho Giaùo Hoäi say söa tìm 
kieám quyeàn löïc, vaø ñi laïc ñöôøng nhö ñaõ töøng xaûy ra 
nhieàu laàn trong lòch söû, vaø trong cuoäc ñôøi chuùng ta 
khi chuùng ta muoán coù moät thöù aùnh saùng khaùc, khoâng 
phaûi laø aùnh saùng töø Chuùa Kitoâ maø chæ laø aùnh saùng 
cuûa chuùng ta.

Ñöùc Thaùnh Cha laëp laïi raèng: Khi naøo Giaùo Hoäi 
trung thaønh vôùi Hoân Phu cuûa mình thì Giaùo Hoäi vui 
möøng ñoùn nhaän aùnh saùng töø Ngaøi theo ñuùng nghóa 
cuûa töø “goùa buïa”: nghóa laø chôø ñôïi, nhö maët traêng 
mong maët trôøi loù daïng. 

“Khi Giaùo Hoäi khieâm nhöôøng vaø khoù ngheøo, ngay 
caû khi Giaùo Hoäi thuù nhaän nhöõng theâ thaûm cuûa mình 
nhö taát caû chuùng ta ñaõ töøng thaáy thì Giaùo Hoäi trung 
tín vôùi Chuùa Kitoâ. Giaùo Hoäi noùi: ‘Toâi ñang trong toái 
taêm, nhöng aùnh saùng cuûa toâi ñeán töø phía beân kia!’ 
Ñieàu naøy mang laïi thieän ích cho chuùng ta. Chuùng ta 
haõy caàu xin cuøng baø goùa ngheøo naøy, laø ngöôøi chaéc 
chaén giôø ñaây ñang treân nöôùc Thieân Ñaøng, xin baø daïy 
doã chuùng ta ñeå trôû neân moät Giaùo Hoäi nhö theá, moät 
Giaùo Hoäi trao ban moïi thöù mình coù maø khoâng giöõ laïi 
rieâng cho mình ñieàu gì. Taát caû moïi thöù ñeàu daønh cho 
Chuùa vaø cho tha nhaân. Moät Giaùo Hoäi khieâm nhöôøng. 
Khoâng bao giôø tìm haøo quang cho mình nhöng luoân 
luoân tìm kieám aùnh saùng ñeán töø Thieân Chuùa.”


