
  

Thánh Lễ Chúa Nhật

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHươNG TRìNH MụC Vụ

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

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

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

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

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

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

Ban Trật Tự
Ngô Tuấn:  972-365-4188

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

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

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

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

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

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

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

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

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 24-2: 

Thứ Hai 23-2: 

Thứ Tư  25-2: 

CHúA NHậT 7 THườNG NIêN B - NGày 22/ 2 / 2015

Khu 1: Ô. Trần Văn Mão  469-203-2983
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 26-2: 

Thứ Sáu 27-2:  Kiêng thịt  

Thứ Bảy 28-2: 



Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,
Mùa Chay Thánh, Mùa Xuân thiêng liêng của Giáo Hội, một lần 

nữa lại về. Người Kitô hữu được mời gọi canh tân - tỉa xới, chăm bón 
thêm cho “cây đức tin”, ngõ hầu “hoa phục sinh” và “trái cứu độ” 
được đơm kết cho chính mình và mọi người.

Trong tinh thần của năm canh tân gia đình Giáo xứ, chúng ta 
cùng nhau chú tâm thực hiện một số việc cụ thể sau đây:

1. Gắn bó với ngôi Thánh đường Giáo xứ: một gia đình đầm ấm 
cần có một ngôi nhà thân thương; một xứ đạo sống động không thể 
thiếu bóng dáng của một ngôi Thánh đường, nơi qui tụ mọi thành 
phần giáo dân cho việc thờ phương, phục vụ, bác ái, truyền rao Tin 
Mừng… Thế nên, anh chị em hãy nhắc nhở và khuyến khích nhau 
gắn bó với ngôi Thánh đường giáo xứ qua việc đến với Thánh Lễ và 
các Bí Tích, mời gọi nhau tham gia các sinh hoạt đạo đức, tông đồ 
của các hội đoàn. Từ đó sức sống được tiếp tục tuôn chảy đến các 
Giáo khu, sưởi ấm, đỡ nâng hành trình đức tin của các gia đình, và 
chắc chắn, những nét đẹp của Tin Mừng cũng sẽ đến được với các 
môi trường mà người Kitô hữu đang sinh hoạt.

2. Sử dụng các phương tiện truyền thông hữu hiệu cho việc đón 
nhận và chuyển trao cái đẹp đức tin cho tha nhân. Anh chị em hãy 
tiếp tục lắng nghe, học hỏi, và chia sẻ CD Kinh Thánh 100 tuần 
với người khác để họ cũng đón nhận được hồng ân của Tin Mừng. 
Hiện nay, Giáo xứ đã bước vào tuần thứ 51 của chương trình Thánh 
Kinh; trung bình mỗi tuần có 650 CDs được phát ra. Con số không 
nhỏ nhưng cũng chưa phải là lớn lắm trước mục tiêu “mỗi người, 
mỗi nhà phải có Tin Mừng để có thể trao ban Tin Vui cho tha nhân”. 
Nếu không bắt đầu được từ CD số 1 thì cũng hãy khởi đi từ số 51 
này. Bên cạnh đó, Lộc Lời Chúa của ngày đầu năm, anh chị em hãy 
đặt trang trọng nơi bàn thờ hoặc đầu giường và hãy suy gẫm để tìm 
thấy ánh sáng soi dẫn của Tin Mừng.

3. Khuyến khích giới trẻ tham gia các chương trình tĩnh tâm, giải 
tội trong tuần và trong các mùa Chay, mùa Vọng, dịp bổn mạng 
giáo xứ, các khóa học hỏi đặc biệt, tiếp cận và chia sẻ với người 
nghèo… Cổ động ơn gọi Thánh hiến trong đời sống tu trì nơi các bạn 
trẻ. Một tờ thông tin hàng tuần dành riêng cho giới trẻ và thiếu nhi 
sẽ được Khối Giáo Dục thực hiện từ Mùa Chay Thánh này. 

Những hạt giống tốt được gieo xuống hôm nay mang theo hy 
vọng về một mùa gặt phong phú trong tương lai.

Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế qua tay Mẹ Maria Hằng Cứu 
Giúp tiếp tục chúc lành và ban dồi dào ơn phúc xuống cho từng 
người, mỗi gia đình, và thân bằng quyến thuộc của anh chị em. Xin 
cho gia đình Giáo xứ cũng được vững tiến trong thánh thiện, hiệp 
nhất, và yêu thương phục vụ để mọi người sẽ nhận ra chúng ta là 
con của cùng một Cha trên trời.

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR
Chánh Xứ
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Giaûi Toäi Muøa Chay taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
Thöù Hai ngaøy 16/3/2015 – Thaùnh leã luùc 6:30pm, giaûi toäi töø 7pm-9pm – nhieàu cha giaûi toäi
Thöù Ba  ngaøy 17/3/2015 – giaûi toäi töø  9am-12pm – coù 4 cha giaûi toäi
Thöù Hai ngaøy 23/3/2015 - Thaùnh leã luùc 6:30pm, giaûi toäi töø 7pm-9pm – nhieàu cha giaûi toäi
Thöù Ba ngaøy 24/3/2015 – giaûi toäi töø 9am-12pm – coù 4 cha giaûi toäi
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

Thoâng Baùo Môû Lôùp Tìm Hieåu Tin Möøng 
Thaùnh Mac-coâ
Giaùo Xöù ÑMHCG môû lôùp Tìm HieåuTin Möøng 
Theo Thaùnh Maccoâ do quùi Cha Nguyeãn Minh 
Quang vaø thaày Phoù Teá Ñaøm Höõu Thö phuï 
traùch. Lôùp seõ hoïc haøng tuaànvaøo moãitoái Thöù 
Naêm töø ngaøy 05 thaùng 03 ñeán ngaøy 28 thaùng 05 
naêm2015töø luùc 8 giôø ñeán 9 giôø taïi Trung Taâm 
Thaùnh Alphonsoâ phoøng 139 & 141
Nhöõng ai muoán theo hoïc, xin ñieàn ñôn ghi danh 
taïi vaên phoøng Giaùo Xöù.
Moïi thaéc maéc xin goïi 972-523-0037

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.

Thoâng Baùo “NGAØY TRAO ÑOÅI - BAÙN 
ÑOÀ CUÕ GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO” 
Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ toå chöùc baùn 
ñoà cuõ giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo trong hai ngaøy 21 vaø 
22 Thaùng 03 naêm 2015 taïi khu vöïc Nhaø Thaùnh 
Gieâ-ra-ñoâ (Hoäi quaùn cuõ).
Ban toå chöùc xin ñoùn nhaän taát caû nhöõng moùn 
quaø bieáu cuûa quí OÂng Baø, Anh Chò Em coù loøng 
haûo taâm muoán taëng cho Nhaø Thôø ñeå giuùp ngöôøi 
ngheøo.
Ñeå giuùp deã daøng phaân loaïi caùc ñoà duøng, chuùng 
toâi chæ xin nhaän nhöõng moùn quaø trong tình traïng 
töông ñoái môùi (70 Phaàn traêm môùi trôû leân) vaø coøn 
söû duïng ñöôïc.
Moïi thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi ban toå chöùc taïi soá 
972-489-1171 

Hoäi Töông Teá  Thoâng Baùo
Xin traân troïng thoâng baùo ñeán quyù hoäi vieân Hoäi 
Töông Teá, 

hoäi vieân: Ñoâminicoâ Phaïm Vieát Vieät, 
sinh naêm  1917 taï theá ngaøy 29/1/2015,  

höôûng thoï 98 tuoåi
Hoäi Töông Teá xin thaønh kính phaân öu cuøng gia 
ñình cuï Ñoâminicoâ
Xin moãi hoäi vieân ñoùng goùp  $10 MK tang phí ñeå 
giuùp gia ñình ngöôøi quaù coá 
Nhaân tieän xin vui loøng ñoùng nieân lieãm naêm 2015, 
moãi hoäi vieân $15MK.
Thôøi haïn ñoùng goùp keå töø Chuùa Nhaät 14/2/2015 
ñeán Chuùa nhaät 28/2/2015
Nôi nhaän: Baø Phieán taïi baøn xin leã moãi Chuùa Nhaät 
Hoaëc vieát ngaân phieáu traû cho : HOÂI TUONG TE, 
göûi vaên phoøng nhôø chuyeån
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 15/2/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $13,687.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2633): $50.00
Tieàn In Saùch: $150.00
Tieàn Röûa Toäi: $100.00
Tieàn Quaûng Caùo: $4,670.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0110 Leâ Vaên Phöôùc $100.00
0166 Nguyeãn Trònh Cöôøng $200.00
0340 Phaïm Vaên Huøng $500.00
0617 Ñinh Quan Höng $102.00
0639 Nguyeãn Minh Chaâu $100.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
1238 Vuõ Ñình Hoøa $10.00
1702 Ñoã Vaên Ñoaøn $5.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1958 Nguyeãn Ñöùc Taâm $20.00
2031 Leâ Phöôùc Uoâng $100.00
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $20.00
2084 Nguyeãn Vaên Huyeán $10.00
2487 Nguyeãn Myõ Trang $25.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao $5.00
2539 Ñaøo Huy Laâm $5.00
  Khoái Giaùo Duïc 
         (Röôùc Leã Laàn Ñaàu & Theâm Söùc) $585.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #   Teân Soá Tieàn
0136 Huyønh Löu Thaûo (Single Urn) $300.00
0383 Vuõ Löôïng $200.00
0384 Vuõ Löôïng $200.00
0401 Vuõ Löôïng $200.00
0402 Vuõ Löôïng $200.00
0472 Buøi Ñaêng $100.00

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 2 & 3 / 2015

22/02:   Xin tieàn laàn II cho Black and Indian 
Missions

2, 3, 4/03:  Tónh taâm muøa Chay – xin xem 
Thoâng baùo

05/03: Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå baét 
ñaàu sau thaùnh leã 7PM 

06/03: Thöù Saùu ñaàu thaùng – Chaàu Thaùnh Theå  
nguyeân ngaøy  töø 7:30AM – 7:00PM 

taïi nhaø Nguyeän
07/03: Lôùp Röûa toäi treû em luùc 7:00PM taïi phoøng 

115 Trung taâm TAP
08/03: Ñoåi giôø - Luùc 2 giôø saùng vaën ñoàng hoà leân 

1 tieáng
13/03:  Thaùnh Leã caàu cho caùc gia ñình trong giaùo 

xöù.
14/03:  Röûa toäi treû em luùc 4pm
15/03:  Xin tieàn laàn II cho Catholic Relief 

Services
16/03:  Giaûi toäi muøa Chay – xin xem Thoâng baùo
17/03:  Giaûi toäi muøa Chay – xin xem Thoâng baùo
23/03:  Giaûi toäi muøa Chay – xin xem Thoâng baùo
24/03:  Giaûi toäi muøa Chay – xin xem Thoâng baùo

THÔ MÔØI
Traân troïng kính môøi quí hoäi vieân, thaân höõu vaø gia 
quyeán ñeán tham döï:

Thaùnh Leã Minh Nieân Xuaân AÁt Muøi
Thôøi gian:  Saùng Thöù Baûy, ngaøy 28 thaùng 2 naêm 
2015 , luùc 11 giôø

Ñòa ñieåm:  Tu Vieän Thaùnh Gioan Neumann
3912 S. Ledbetter Dr. Dallas, TX 75236

(972) 296-6735
Sau thaùnh leã coù tieäc vui xuaân vaø vaên ngheä do caùc 
thaày phuï traùch.
Kính chuùc quí vò vaø gia quyeán moät naêm môùi an 
bình haïnh phuùc, chöùa chan hoàng aân Chuùa.
Thaân meán trong Chuùa Kitoâ,
Linh Muïc Ñaminh Ñinh Minh Haûi, C.Ss.R
Beà treân Tu Vieän Gioan Neumann
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Naïn nhaân bò khuûng boá Hoài Giaùo ñaùnh ñaäp taøn teä trôû thaønh Giaùm Muïc Baghdad
Cha Basel Salim Yaldo, moät linh muïc Coâng Giaùo nghi leã Chanñeâ, 44 tuoåi, sinh taïi Iraq vaø gaàn ñaây vaãn 
hoaït ñoäng muïc vuï taïi thaønh phoá Detroit, Hoa Kyø vöøa ñöôïc thuï phong giaùm muïc taïi Baghdad hoâm 6 thaùng 2 
vöøa qua. Ngaøi laø Giaùm Muïc phuï taù cuûa toång giaùo phaän Coâng Giaùo Chanñeâ cuûa thuû ñoâ Baghdad.
Naêm 2006, ngaøi ñaõ töøng bò khuûng boá Hoài Giaùo baét coùc taïi Iraq, bò ñaùnh ñaäp daõ man nhöng may maén ñöôïc 
giaûi thoaùt ba ngaøy sau ñoù.
Nhöõng thöû thaùch "ñaõ ñöa toâi ñeán gaàn Chuùa vaø cuûng coá ñöùc tin cuûa toâi," Ñöùc Taân Giaùm Muïc noùi. "Noù cuõng 
ñaõ thuùc ñaåy toâi phaûi nghieâm tuùc hôn vaø daán thaân nhieàu hôn cho Giaùo Hoäi taïi Iraq. Trinh Nöõ Maria, laø Ñaáng 
ñaõ cöùu giuùp toâi khi toâi bò baét coùc, seõ giuùp toâi trong söù vuï taïi chính queâ höông mình. "

Chöông Trình Tónh Taâm Muøa Chay 2015
Taïi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp

Cha Giaûng phoøng: Linh muïc Ñaminh Phaïm Tónh, SDD
Toái thöù Hai ngaøy 2/3
Thaùnh Leã: 6:30 p.m.   Giaûng Tónh Taâm: 7-9pm
Toái thöù Ba ngaøy 3/3  
Thaùnh Leã: 6:30 p.m.   Giaûng Tónh Taâm: 7-9pm
Toái thöù Tö ngaøy 4/3
Thaùnh Leã: 6:30 p.m.   Giaûng Tónh Taâm: 7-9pm

ÑEÀ TAØI: “MUOÁN HAÏNH PHUÙC PHAÛI THAY ÑOÅI”
Sinh ra trong cuoäc ñôøi naøy, ñeå coù theå soáng, toàn taïi, vaø phaùt trieån, moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu phaûi thay ñoåi.  
*   Coù nhöõng caùi thay ñoåi raát töï nhieân maø ta khoâng heà hay bieát, ví duï nhö caùc teá baøo da, söï laõo hoaù cuûa 
toùc cuûa moùng tay…  
*   Coù nhöõng caùi ta caàn phaûi thay ñoåi ñeå ta coù theå soáng khoeû hôn, soáng laâu hôn vaø bình an hôn, nhöng ta 
laïi khoâng muoán thay ñoåi.  Ví duï nhö thoùi quen huùt thuoác laù, uoáng röôïu bia, caùi taät hay chöûi theà, aên noùi 
coïc caèn … 
Ñôøi soáng gia ñình cuûa chuùng ta cuõng vaäy.  Ñeå haïnh phuùc gia ñình ñöôïc doài daøo, sung maõn, vaø moãi ngaøy 
moãi thaêng tieán, moãi thaønh vieân trong gia ñình cuûa chuùng ta cuõng caàn phaûi thay ñoåi.  Coù nhöõng ñieàu raát 
caàn phaûi thay ñoåi nhöng nhieàu khi ta chöa ñeå yù ñeán.  
Trong naêm Taân Phuùc AÂm Hoaù Gia Ñình vaø Giaùo xöù vaø trong ba ngaøy tónh taâm muøa chay naêm 2015 naêm 
nay, Linh Muïc Ñaminh Phaïm Tónh, thuoäc Tu Ñoaøn Giaùo Só Nhaø Chuùa, döïa treân Lôøi Chuùa vaø nhöõng Giaùo 
Huaán cuûa Giaùo Hoäi, seõ ñeán trình baøy vaø chia seû veà nhöõng vaán naïn trong gia ñình, vaø noùi veà nhöõng vaán 
ñeà maø choàng, vôï con caùi caàn phaûi thay ñoåi, vôùi hy voïng gia ñình cuûa chuùng ta seõ vui hôn, bình an hôn vaø 
nhaát laø seõ ñeïp loøng Chuùa hôn.

Kính môøi coäng ñoaøn daân Chuùa ñeán tham döï.
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Maximilian Maria Kolbe – Maïng Soáng Vì 
Maïng Soáng
Auschwitz, 1941.  Moät trong caùc tuø nhaân, Jan, vöôït 
thoaùt khoûi traïi taäp trung Quoác Xaõ khi laøm vieäc taïi 
moät moû ñaù.  Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi toát 
buïng, anh ta tìm ra nôi aån truù.  Taïi nôi ñoù Jan nghe 
nhöõng tin töùc bi thaûm veà möôøi tuø nhaân bò löïa choïn 
böøa baõi ñeå laõnh aùn töû hình cheát ñoùi maø boïn Quoác 
Xaõ coi nhö moät tröøng phaït cho söï vöôït thoaùt cuûa 
anh ta.  Moät trong nhöõng töû tuø laø Cha Maximilian 
Kolbe, moät linh muïc Phan xi coâ ñaõ xin laõnh nhaän 
caùi cheát thay cho moät trong caùc baïn tuø.
Luùc naøy Jan khoâng chæ chaïy troán khoûi quaân Quoác 
Xaõ, nhöng coøn khoûi maëc caûm toäi loãi vì dính líu 
trong caùi cheát cuûa Cha Kolbe.  Anh ñeán thaêm 
Niepokalanow, moät tu vieän Phan xi coâ  raát lôùn do 
Cha Kolbe saùng laäp vaø laø beà treân.  Taïi nôi ñoù Jan 
muoán bieát veà nhöõng ñoäng cô khieán Cha Kolbe cheát 
thay cho ngöôøi baïn tuø laø moät ngöôøi hoaøn toaøn xa laï 
vôùi Ngaøi.  Maëc duø ñöôïc töï do, Jan seõ phaûi tieáp tuïc 
ñoái dieän vôùi cuoäc ñôøi vaø caùi cheát cuûa Maximilian 
Kolbe.
Beân caïnh Jan, moät nhaân vaät chuû yeáu khaùc xuaát 
hieän bò daèng co giöõa söï thoâi thuùc ñeå queân vaø söï 
quyeán ruõ cuûa nhaân vaät Kolbe, Sö Huynh Anselm.  
Laø moät linh muïc treû ñaày nhieät khuyeát, oâng aâm 
thaàm nhöng maïnh meõ laøm chöùng cho tình yeâu vaø 

ñöùc tin duõng caûm cuûa Cha Kolbe, vaø vui möøng tham 
döï leã phong Chaân Phöôùc cho Cha Kolbe do Ñöùc Giaùo 
Hoaøng Phaoloâ 6 chuû phong.  Ñöùc Thaùnh Giaùo Hoaøng 
Gioan Phaoloâ 2, ñoàng baøo cuûa Cha Kolbe, phong thaùnh 
cho Ngaøi sau ñoù vaø tuyeân boá Cha Kolbe laø “Thaùnh Boån 
Maïng cuøa theá kyû 20 ñaày khoù khaên.”
“Maïng soáng vì maïng soáng – Maximilian Kolbe” laø 
moät boä phim hay veà moät vò thaùnh lôùn cuûa theá kyû 20.
Edward Zentara thuû vai Cha Maximilian Kolbe vaø 
Christoph Waltz trong vai Jan.  Phim do Krzysztof 
Zanussi ñaïo dieãn.
Phim do nhaø xuaát baûn Ignatius Press phaùt haønh 
naêm 2014.  Phim daøi 90 phuùt.  Phuï ñeà tieáng Vieät do 
GXÑMHCG thöïc hieän.
Chieáu taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ngaøy 28 
thaùng 2, 2015.  Kính môøi quí oâng baø anh chò em ñeán 
xem.

Chieáu ngaøy thöù Baûy 28/2/2015 
sau thaùnh leã chieàu

Moãi Ngaøy Moät Caâu Chuyeän
NGÖÔØI ÑIEÁC PHUÏC HOÀI THÍNH GIAÙC
Coù moät ngöôøi ñieác vöøa ñöôïc phuïc hoài thính 
giaùc, raát phaán khôûi noùi vôùi moïi ngöôøi:
“Tröôùc ñaây khi toâi bò ñieác, chæ caàn nhìn thaáy 
ngöôøi khaùc ñöùng leân laøm caùc ñoäng taùc nhö xoay 
chuyeån, ñaù chaân nhaûy nhoùt, sau ñoù hoï noùi vôùi 
toâi ñoù goïi laø vuõ ñaïo, theo toâi thaáy caùi chuyeän 
ñoù quaû thaät laø raát nöïc cöôøi laïi coøn haøi höôùc nöõa. 
Nhöng maáy ngaøy hoâm nay khi thính giaùc cuûa 
toâi ñöôïc phuïc hoài laïi, vaø khi nghe aâm nhaïc thì 
hieåu ñöôïc vuõ ñaïo ñuùng laø raát ñeïp.” (Ngoân ngöõ 
kyø dieäu cuûa taâm hoàn)
Suy Tö (trang 8)



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

V Chuùa Nhaät I Muøa Chay - Naêm B v Trang 7 v Ngaøy 22-2-2015   V

Jesus fasted for 40 days and was tempted
Scripture: Mark 1:12-15 

AThe Spirit immediately drove him out into the wilderness.13 And he was in the wilderness forty days, 
tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels ministered to him. 14 Now after John 

was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,15 and saying, “The time is fulfilled, and 
the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel.”

Meditation: What is the significance of Jesus 
spending 40 days and nights of solitude, 

prayer and fasting in the Judean wilderness? In the 
Old Testament 40 days was often seen as a significant 
period of testing and preparation for entering into a 
covenant relationship with God. In the days of Noah, 
God judged the earth and destroyed its inhabitants in a 
great flood because of their idolatry and total rejection 
of God. Noah and his family were spared because they 
obeyed God and took refuge in the ark for 40 days. 
When the flood subsided God made a covenant with 
Noah and promised that he would not destroy the human 
race again. Jesus came to fulfill that promise. 

When God freed the Israelites from slavery in 
Egypt he brought them into the wilderness of Sinai. 
Moses went to the mountain of the Lord at Sinai and 
stayed there in prayer and fasting for 40 days (Exodus 
24:18). At the conclusion of this 40 day encounter God 
made a covenant with Moses and the people. After 
the prophet Elijah had confronted idolatry in the land 
of Israel and destroyed the 400 priests of Baal, he 
fled into the wilderness and journeyed for 40 days to 
mountain of God at Sinai. There God spoke with Elijah 
and commissioned him to pass on the work of restoration 
of true worship of God in the land (1 Kings 19:8). 
After Jesus was anointed by the Spirit in the waters 
of the Jordan River, he journeyed to the wilderness of 
Judea for 40 days to prepare himself for the mission 
which the Father sent him to accomplish in establishing 
a new covenant that would superceded all the previous 
covenants which God had made with his people.

Matthew, Mark, and Luke tell us in their gospel 
accounts that Jesus was led by the Holy Spirit into the 
wilderness. Mark states it most emphatically: “The 
Spirit immediately drove him out into the wilderness” 
(Mark 1:12). Why was Jesus compelled to seek solitude 
for such a lengthy period? Was it simply a test to prepare 
him for his ministry? Or did Satan want to lure him into 
a trap? The word tempt in English usually means to 
entice to sin. The scriptural word here also means test 
in the sense of proving and purifying someone to see 
if there are ready for the task at hand. We test pilots 
to see that they are fit to fly. Likewise God tests his 
servants to see if they are fit to be used by him. 

God tested Abraham to prove his faith. The Israelites 
were sorely tested in Egypt before God delivered them 
from their enemies. Jesus was no exception to this 
testing. Satan, in turn, did his best to entice Jesus to 
chose his own will over the will of his Father. Despite 
his weakened condition, due to fatigue and lack of food 
for 40 days, Jesus steadfastly rejected Satan’s subtle 
and not so subtle temptations. Where did Jesus find his 
strength to survive the desert’s harsh conditions and the 
tempter’s seduction? He fed on his Father’s word and 
found strength in doing his will. Satan will surely tempt 
us and will try his best to get us to choose our will over 
God’s will. If he can’t make us renounce our faith or sin 
mortally, he will then try to get us to make choices that 
will lead us, little by little, away from what God wants 
for us.

As soon as John the Baptist had finished his 
ministry, Jesus began his in Galilee, his home district. 
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Suy tö: (caâu chuyeän trang 6)

Coù nhöõng ngöôøi raát choáng ñoái Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, 
nhöng khi trôû veà vôùi Giaùo Hoäi thì thaáy Giaùo Hoäi ñuùng 
laø moät Giaùo Hoäi yeâu thöông; coù nhöõng ngöôøi sau khi 
trôû thaønh con Chuùa thì nhaän ra raèng Ñöùc Chuùa Gieâ-su 
laø Thieân Chuùa thaät theá laø suoát ñôøi hoï yeâu meán vaø trung 
thaønh vôùi Ngaøi; coù nhöõng ngöôøi voâ thaàn suoát ñôøi chæ thôø 
chuû nghóa vaät chaát, nhaïo baùng caùc toân giaùo, nhöng sau 
khi tìm ñöôïc Chuùa qua caùc bieán coá, thì hoï khoâng ngaïi 
nguøng tuyeân xöng ñöùc tin cuûa mình, vì hoï thaáy Thieân 
Chuùa ñang hieän höõu vaø raát yeâu thöông hoï. Nhöõng ngöôøi 
treân ñaây bò ñieác veà taâm linh, nhöng sau khi ñöôïc aân suûng 

vaø tình thöông cuûa Thieân Chuùa phuïc hoài, thì hoï nhaän ra 
raèng chæ coù Thieân Chuùa môùi laø Ñaáng maø hoï phaûi yeâu 
thöông vaø toân thôø.

Nhöng thôøi nay coù raát nhieàu ngöôøi dö aên dö maëc, tuy hoï 
khoâng bò ñieác veà theå lyù, nhöng bò ñieác veà taàm hoàn: hoï 
khoâng nghe ñöôïc lôøi cuûa ngöôøi ngheøo, ngöôøi khoán khoå 
baát haïnh ñang keâu cöùu hoï...

Bò ñieác veà taâm hoàn thì ñaùng sôï hôn bò ñieác veà theå xaùc.

Lm. Giuse Maria Nhaân Taøi, csjb.
Dòch töø tieáng Hoa vaø vieát suy tö

John’s enemies had sought to silence him, but the 
gospel cannot be silenced. Jesus proclaimed that the 
time of restoration proclaimed by the prophets was 
now being fulfilled in his very person and that the 
kingdom of God was at hand. What is the kingdom 
of God? The word “kingdom” means something more 
than a territory or an area of land. It literally means 
“sovereignty” or “reign” and the power to “rule” and 
exercise authority. The prophets announced that God 
would establish a kingdom not just for one nation 
or people but for the whole world. God sent us his 
Son, the Lord Jesus Christ, not to establish an earthly 
kingdom but to bring us into his heavenly kingdom - a 
kingdom ruled by justice, truth, peace, and holiness. 
The kingdom of God is the central theme of Jesus’ 
mission. It’s the core of his gospel message.

Two conditions for the kingdom - repent and 
believe

How do we enter the kingdom of God? In 
announcing the good news, Jesus gave two explicit 
things each of us must do to in order to receive the 
kingdom of God: repent and believe. When we submit 
to Christ’s rule in our lives and believe the gospel 
message the Lord Jesus gives us the grace and power 
to live a new way of life as citizens of his kingdom. 
He gives us grace to renounce the kingdom of darkness 
ruled by sin and Satan, the father of lies (John 8:44) 
and the ruler of this present world (John 12:31). That 
is why repentance is the first step. 

Repentance means to change - to change my way 
of thinking, my attitude, disposition, and life choices 
so that Christ can be the Lord and Master of my heart 
rather than sin, selfishness, and greed. If we are only 
sorry for the consequences of our sins, we will very 
likely keep repeating the sin that is mastering us. True 
repentance requires a contrite heart (Psalm 51:17) 
and sorrow for sin and a firm resolution to avoid it in 
the future. The Lord Jesus gives us grace to see sin for 
what it really is - a rejection of his love and wisdom 
for our lives and a refusal to do what is good and in 
accord with his will. His grace brings pardon and help 
for turning away from everything that would keep us 
from his love and truth. 

To believe is to take Jesus at his word and to 
recognize that God loved us so much that he sent his 
only begotten Son to free us from bondage to sin and 
harmful desires. God made the supreme sacrifice of his 
Son on the cross to bring us back to a relationship of 
peace and friendship with himself. He is our Father 
and he wants us to live as his sons and daughters. God 
loved us first and he invites us in love to surrender our 
lives to him. Do you believe that the gospel -the good 
news of Jesus - has power to free you from bondage 
to sin and fear?

“Lord Jesus, your word is life and joy for me. Fill 
me with your Holy Spirit that I may have the strength 
and courage to embrace your will in all things and to 
renounce whatever is contrary to it.”
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