
  

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 30-12: 

Thứ Hai 29-12: Th. Sylvestê I, Giáo Hoàng

Thứ Tư  31-12: Th. Tôma Becket, giám mục tử đạo

CHúA NHậT Lễ THáNH GIA -NGày 28 / 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 972-693-8649
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 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 1-1: Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lễ buộc)

Thứ Sáu 2-1:  Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, giám mục 
tiến sĩ, Lễ Nhớ

Thứ Bảy 3-1: 



I. TIÊN TRI, NGƯỜI CANH GÁC (33,1-9; 3,17-21)
Tiên tri có nhiệm vụ trung chuyển Lời Chúa cho 

dân, bảo vệ dân, canh giữ dân, lôi kéo kẻ gian ác khỏi 
đường tội lỗi và khích lệ người công chính trên đường 
công chính. Thiên Chúa đòi hỏi tiên tri phải loan báo 
cho kẻ gian ác biết án xử của Thiên Chúa; nếu không, 
không những kẻ gian ác bị trừng phạt nhưng chính tiên 
tri cũng bị trừng phạt: “Nếu người canh gác thấy gươm 
đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và 
gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ 
ấy chết vì tội lỗi của mình, nhưng máu người ấy, Ta sẽ 
đòi người canh phải trả” (33,6).

Nhiệm vụ của người canh gác đòi hỏi phải tỉnh 
thức và cảnh giác để có thể nhận ra những âm mưu 
và nguy hiểm đang đe doạ dân trong thành. Về mặt 
thiêng liêng, hình ảnh này gợi về sứ điệp Tin Mừng: 
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36), tỉnh thức 
trước những cám dỗ tinh vi của ma quỷ, tỉnh thức trước 
tiếng gọi thầm kín của Chúa, tỉnh thức cho mình và cho 
những người Chúa đã trao phó cho ta.

Tỉnh thức giữa lúc mọi người đang ngủ là điều 
không dễ, nhất là khi phải tỉnh thức thường xuyên. Vì 
thế cần cầu nguyện. Nguồn sức mạnh của tỉnh thức là 
tình yêu, như người mẹ tỉnh thức trước tiếng khóc của 
đứa con. Tình yêu đó là đức Ái mục tử mà cha mẹ phải 
có đối với con cái, linh mục phải có đối với cộng đoàn 
đã được trao phó cho mình.

II. DỤ NGÔN VỀ CÁC MỤC TỬ (34,1-16)
Các mục tử trong quá khứ đã không chu toàn nhiệm 

vụ đối với đoàn chiên, nhất là những con chiên bệnh 
tật, bị thương tích, lạc đường... (câu 2-6) Vì thế Thiên 
Chúa sẽ trừng phạt các mục tử và giải thoát đoàn chiên: 
“Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn 
dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta 
sẽ giải thoát các chiên Ta khỏi miệng chúng, để chiên 
của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa” (34,10).

Chính Chúa sẽ đảm nhận trách nhiệm mục tử: “Đây, 
chính Ta sẽ chăm sóc đoàn chiên của Ta và thân hành 
kiểm điểm” (34,11). Chúa sẽ là mục tử tốt lành, chăm 
sóc đoàn chiên, quy tụ chiên tản mác, kiếm tìm chiên 
lạc, băng bó chiên bị thương tích, dẫn chiên đến đồng 
cỏ xanh tươi và dòng suối mát.

Người Kitô hữu đọc đoạn văn này không thể không 
nhớ đến Ga 10,1-18, ở đó Chúa Giêsu khẳng định, 

“Tôi chính là Mục tử nhân lành.” Đặc điểm của vị 
mục tử nhân lành là Ngài biết chiên và hi sinh cho 
đoàn chiên: “Tôi biết chiên của Tôi và chiên Tôi 
biết Tôi, như Chúa Cha biết Tôi và Tôi biết Chúa 
Cha, và Tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên” 
(Ga 10,15).

Đây cũng là điều mọi Kitô hữu phải quan tâm 
suy nghĩ vì đã được chia sẻ chức năng mục tử của 
Chúa Kitô qua bí tích Thánh Tẩy.

III. TÁCH BIỆT ĐOÀN CHIÊN (34,17-31)
Ở đây, chủ đề được chuyển từ việc lên án các 

mục tử không chăm sóc đoàn chiên sang những 
con chiên lạm dụng quyền lợi của mình. Những con 
chiên khỏe mạnh, béo tốt nhưng chỉ biết nghĩ đến 
mình và gây thiệt hại cho những con chiên gầy gò 
đau yếu. Chúng sẽ bị xét xử: “Ta sẽ xét xử giữa 
chiên với chiên” (34,22). Những lời này giúp các 
Kitô hữu ý thức về đời sống trong cộng đoàn Giáo 
Hội, không chỉ là mối tương quan giữa giáo dân 
và chủ chăn, nhưng còn là mối tương quan giữa 
giáo dân với nhau. Làm sao để xây dựng một tương 
quan huynh đệ, liên đới, chia sẻ và đồng cảm với 
nhau; đó là một trong những đòi hỏi mục vụ hàng 
đầu phải quan tâm tới.

Các câu 23-24 chuyển sang một chủ đề mới là 
loan báo vị mục tử mới, một hoàng tử mêsia. Đavít 
sẽ là mục tử/hoàng tử được hứa ban và Đức Chúa 
là Thiên Chúa của chúng: “Ta sẽ cho xuất hiện một 
mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, 
đó là Đavít, tôi tớ của Ta: chính nó sẽ chăn dắt 
chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng... Đavít, tôi 
tớ của Ta, sẽ là ông hoàng ở giữa chúng” (34,23).

Sang đến câu 25-27, không còn hình ảnh mục 
tử nữa; thay vào đó Ezekiel nói đến giao ước bình 
an giữa Thiên Chúa và dân Người: “Ta sẽ thiết lập 
với chúng một giao ước bình an” (34,25). Chính 
Chúa sẽ đem bình an và thịnh vượng đến cho Dân 
Người.

Vị hoàng tử bình an và mục tử lý tưởng mà 
Ezekiel loan báo chính là Chúa Giêsu, Thiên Chúa 
xuống thế làm người, và ở giữa loài người. Ngài 
đến để đem bình an cho nhân loại, thiết lập giao 
ước mới và vĩnh cửu bằng máu Ngài đổ ra trên thập 
giá.

Tuaàn 48: 
Chöông 25-36

(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)
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Chaàu Thaùnh Theå Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø Chaàu 
Thaùnh Theå vaøo moãi thöù Naêm Ñaàu Thaùng, sau 
thaùnh leã chieàu seõ laø giôø chaàu cuûa caùc em thieáu 
nhi, sau ñoù laø giôø chaàu chung cuûa ngöôøi lôùn vaø sau 
cuøng laø pheùp laønh.
Xin cho loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå 
ngaøy caøng gia taêng trong loøng moïi ngöôøi.

Chaàu Thaùnh Theå Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 
Moãi thöù Saùu Ñaàu Thaùng seõ coù Chaàu Thaùnh Theå töø 
sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái. 
Töø 7:30 saùng tôùi 8 giôø saùng:  Chaàu chung.
Töø 6:30 chieàu tôùi 7 giôø chieàu:  Chaàu chung.
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Thöông xoùt Chuùa
Ngoaøi ra laø chaàu rieâng trong thinh laëng.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính 
vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc 
maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng 
ñoaøn, xaõ hoäi.

 THAÙNH LEÃ TEÁT DÖÔNG LICH 2015  
LEÃ KÍNH ÑÖÙC MARIA MEÏ THIEÂN CHUÙA

LEÃ TROÏNG VAØ BUOÄC: 1/1/2015
Ngaøy ñaàu naêm Döông Lòch thöù Naêm 1/1/2015 laø 
ngaøy Leã Kính Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa, leã 
troïng vaø buoäc.
Chöông trình Thaùnh Leã taïi giaùo xöù ÑMHCG nhö 
sau:
Thöù Tö 31/12/2014:
 7AM: Leã ngaøy thöôøng
 7PM: Leã voïng kính Ñöùc Maria laø Meï 
Thieân Chuùa
Thöù Naêm  1/1/2015:
    Coù 4 Thaùnh leã: 7:30AM, 10AM, 12PM vaø 5PM
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï.

Möøng Boån Maïng Ban Döï Bò Hoân 
Nhaân vaø Thaêng Tieán Hoân Nhaân

Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Gia Thaát 28/12 boån 
maïng cuûa ban Döï Bò Hoân Nhaân vaø Thaêng Tieán 
Hoân Nhaân,  xin Thieân Chuùa, qua söï caàu baàu cuûa 
Meï Maria bancho caùc thaønh vieân ñöôïc nhieàu ôn 
laønh, söùc maïnh hoàn xaùc, vaø luoân haêng haùi nhieät 
taâm phuïng söï Chuùa vaø giaùo xöù.   

Xin Chuùc Möøng.

Chuùc Möøng Boån Maïng Giaùo Khu 9
Möøng kính Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa ngaøy 1/1, 
boån maïng cuûa giaùo khu 9,  coäng ñoaøn Daân Chuùa 
Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng giaùo 
khu 9.  Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria 
ban cho moãi gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân 
ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù 

ngaøy moät toát ñeïp hôn. 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 28/12/2014

Giaùo Khu 11 A/C Mai Quoác Kyø& Lieãu 972-429-
6362
3505 Everglade Lane, Wylie, TX 75098 
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 21/12/2014)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,578.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: $100.00
Tieàn In Saùch: $175.00
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00
Tieàn Quaûng Caùo  $450.00
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850) $50.00 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0131 Phuøng Vaên Chaùnh $1,000.00
0191 Nguyeãn Ñaêng Hoà $100.00
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $3.00
0436 Traàn Vaên Tích $2.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $1.00
0958 Traàn Thò Taùch $5.00
0965 AÅn Danh $100.00
0988 Laõ Thò Hoa $10.00
1000 Ñinh Khaéc Trình $30.00
1033 Ñaëng Hoaøng Anh $500.00
1196 Hoà Ñöùc Thaéng $20.00
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00

1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
2040 Nguyeãn Ñöùc Phuùc Ñieàn $40.00
2054 Leâ Thò Hoa $20.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00
2475 Nguyeãn Vaên Haân $5.00
 AÅn Danh $20.00
 AÅn Danh (BTC) $118.00
 Gia Ñình Baø Leâ Thò Saùu $400.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên #  Teân Soá Tieàn
0120 John Tran $200.00
0284 Nguyeãn Höõu Hoaøng $100.00
0286 Nguyeãn Höõu Taøi $100.00
0366 Nguyeãn Uyeân $100.00
0378 Tröông Kim Yeán $100.00
0472 Buøi Ñaêng $100.00
0524 Traàn Baù Rinh $200.00
0568 Nguyeãn Thò Thuoäc $100.00
0599 Leâ Trung Thöôïc $100.00

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 12/2014  & 1/2015

28/12:  Leã Thaùnh Gia – Boån maïng ban Döï Bò Hoân 
Nhaân vaø Thaêng Tieán Hoân Nhaân

28/12:  Caùc em hoïc sinh nghæ hoïc, nghæ sinh hoaït
01/01:  Leã kính Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa – Leã 

buoäc – xin xem thoâng baùo
  Boån maïng giaùo khu 9
01/01:  Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå baét 

ñaàu töø sau thaùnh leã 7pm
02/01:  Thöù Saùu ñaàu thaùng – Chaàu Thaùnh Theå  

nguyeân ngaøy  töø 7:30am – 7:00pm taïi nhaø 
Nguyeän 

03/01:  Lôùp röûa toäi treû em luùc 7:00PM taïi phoøng 

115 TTTAP
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
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Thoâng Baùo
Ban Baùnh Chöng Giaùo Xöù ÑMHCG

Muøa laøm baùnh chöng TEÁT 2015 cuûa giaùo xöù ñaõ ñeán.  Cuõng nhö thoâng leä haèng naêm, giaùo xöù seõ goùi baùnh 
chöng ñeå baùn gaây quyõ traû nôï Trung Taâm Giaùo Duïc.  Ñaây cuõng laø moät cô hoäi cho quyù oâng baø, anh chò em coù 
dòp ngoài chung cuøng laøm vieäc taïo tinh thaàn ñoaøn keát, hieäp nhaát vaø yeâu thöông.

1. Toå chöùc Ban Baùnh Chöng:
Tröôûng ban Baùnh Chöng:  Cha Giuse Nguyeãn Minh Quang
Ñieàu haønh ban ngaøy:  OÂng Haûi, OÂng Ñaøo
Ñieàu haønh buoåi toái:  Anh Chính, Anh Vinh

2. Caùc tieåu ban:
· Laøm laù: OÂng baø Coâng-Luyeán
· Laøm ñaäu:  OÂng Vôõi, anh Sôn nhoû,  OÂng Huøng
· Laøm thòt:  OÂng Tieán
· Gia vò: Baø Ky
· Söûa chöõa loø beáp, noài naáu, maùy vaän haønh: Anh Phöông
· Vo gaïo, xoùc gaïo:  OÂng Minh
· Goùi baùnh Chöng: OÂng Vaân
· Goùi baùnh Teùt:  Baø Ky
· Tieáp vaän taïi choã: OÂng Caûnh
· Xeáp baùnh vaøo noài & vôùt baùnh: Anh Phuù , anh Chính, Ban Traät Töï, Ñoaøn Thanh Nieân, anh Sinh, 
 anh Ñaït 
· Boïc plastic & label – chuyeån baùnh – baùn taïi choã: Baø Trang & Höông
· Göûi böu ñieän: OÂng Ñaøo Baù Huøng,  oâng Thaønh
· AÅm thöïc: Chò Trinh, chò Haø
· Naáu baùnh: Anh Quang, anh Baûo
· Tieáp lieäu: Anh Chính, anh Phuù, baø Ñònh, oâng Vang
· Keát toaùn taøi chaùnh: Anh Chính
· Baùn baùnh taïi thaùp chuoâng: seõ do caùc hoäi ñoaøn phaân chia
Ban Baùnh Chöng xin môøi goïi quyù oâng baø, anh chò em ñuû moïi löùa tuoåi, coù kinh nghieäm hoaëc khoâng, haõy 
ñeán tham gia vaøo nhöõng vieäc theo khaû naêng cuûa mình.
Nhöõng vieäc laøm: caét laù, xeáp laù, lau laù, vo gaïo, laøm thòt, nhaân ñaäu xanh, goùi baùnh Chöng, goùi baùnh Teùt, naáu 
baùnh, vôùt baùnh.

Ngaøy giôø:
Ban Baùnh Chöng baét ñaàu laøm vieäc vaøo ngaøy thöù Ba 23/12/2014 cho ñeán ngaøy 30/12/2014
Nghæ töø 1/1/2015 ñeán 18/1/2015, laøm laïi thöù Hai ngaøy 19/1/2015 ñeán 14/2/2015    
 
Giôø laøm vieäc: moãi ngaøy töø 9am ñeán 9pm
Chöông trình goùi baùnh Chöng seõ khoâng thaønh coâng neáu khoâng coù söï hy sinh thôøi giôø, coâng söùc cuûa taát caû 
quyù oâng baø ñaõ tham gia nhöõng naêm tröôùc vaø seõ tham gia trong naêm nay.
Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Meï Haèng Cöùu Giuùp ban ñaày ôn laønh, söùc khoûe cho quyù oâng baø anh 
chò em tham gia chöông trình coâng ích naøy.
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Thoâng ñieäp Giaùng Sinh Urbi et Orbi 2014 cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
J.B. Ñaëng Minh An dòch
Anh chò em thaân meán, chuùc möøng Giaùng Sinh!
Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa, Ñaáng Cöùu Ñoä traàn gian, 
ñaõ ñöôïc sinh ra cho chuùng ta, taïi Bethlehem bôûi moät 
Trinh Nöõ, ñeå hoaøn thaønh nhöõng lôøi tieân tri töø xa xöa. 
Teân cuûa Trinh Nöõ naøy laø Maria, hieàn theâ cuûa Giuse.
Nhöõng ngöôøi khieâm toán, traøn ñaày hy voïng nôi söï thieän 
haûo cuûa Thieân Chuùa, laø nhöõng ngöôøi chaøo ñoùn Chuùa 
Gieâsu vaø nhaän ra Ngaøi. Vaø vì theá, Thaùnh Thaàn Chuùa 
ñaõ soi saùng cho caùc muïc ñoàng taïi Bethlehem, laø nhöõng 
ngöôøi ñaõ voäi vaõ ñeán hang ñaù vaø thôø laïy Haøi Nhi. Sau 
ñoù, Chuùa cuõng ñaõ daãn caëp vôï choàng giaø Simeon vaø 
Anna vaøo ñeàn thôø Gieârusalem, vaø hoï nhaän ra Chuùa 
Gieâsu laø Ñaáng Meâsia. OÂng Simeon keâu leân: “Chính 
maét con ñaõ ñöôïc thaáy ôn cöùu ñoä Chuùa daønh saün cho 
muoân daân” (Lc 2:30).
Vaâng, thöa anh chò em, Chuùa Gieâsu laø söï cöùu roãi cho 
moïi ngöôøi vaø cho moïi daân toäc!
Toâi caàu xin cuøng Ngaøi, Ñaáng Cöùu Ñoä theá giôùi, haõy 
nhìn ñeán anh chò em chuùng ta ôû Iraq vaø Syria, laø nhöõng 
ngöôøi ñaõ phaûi chòu ñöïng quaù laâu cuoäc xung ñoät ñang 
tieáp dieãn, vaø nhöõng ai thuoäc veà caùc nhoùm saéc toäc vaø 
toân giaùo khaùc, ñang phaûi chòu ñöïng moät cuoäc baùch haïi 
taøn baïo. Caàu xin cho Giaùng Sinh coù theå mang laïi hy 
voïng cho hoï cuõng nhö cho nhöõng ngöôøi phaûi di dôøi, 
nhöõng ngöôøi tò naïn vaø löu vong, treû em, ngöôøi lôùn vaø 
ngöôøi giaø, trong khu vöïc naøy cuõng nhö treân toaøn theá 
giôùi. Caàu xin cho söï thôø ô ñöôïc bieán ñoåi thaønh söï gaàn 
guõi; vaø söï khöôùc töø trôû thaønh loøng hieáu khaùch, ngoõ haàu 
taát caû nhöõng ai ñang ñau khoå coù theå nhaän ñöôïc nhöõng 
trôï giuùp nhaân ñaïo caàn thieát ñeå vöôït qua söï khaéc nghieät 
cuûa muøa ñoâng, trôû veà queâ höông baûn quaùn cuûa hoï vaø 
ñöôïc soáng ñuùng vôùi phaåm giaù. Nguyeän xin Chuùa môû 
loøng trí con ngöôøi cho loøng troâng caäy, vaø xin Ngaøi ban 
bình an treân toaøn vuøng Trung Ñoâng, baét ñaàu töø maûnh 
ñaát ñaõ ñöôïc chuùc phuùc vì ñaõ ñöôïc Chuùa choïn ñeå xuoáng 
theá laøm ngöôøi, qua ñoù nuoâi döôõng nhöõng noã löïc coù hieäu 
quaû cuûa nhöõng daán thaân ñoái thoaïi giöõa ngöôøi Do Thaùi 
vaø ngöôøi Palestine.
Xin Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá cuûa theá giôùi, baûo veä 
taát caû ai ñang ñau khoå ôû Ukraine, vaø xin Chuùa ban cho 
ñaát nöôùc thaân yeâu cuûa hoï coù theå vöôït qua nhöõng caêng 
thaúng, khaéc phuïc ñöôïc haän thuø vaø baïo löïc, vaø tieán böôùc 
treân moät cuoäc haønh trình môùi cuûa tình huynh ñeä vaø hoøa 
giaûi.

Xin Chuùa Kitoâ Ñaáng Cöùu Theá ban bình an cho Nigeria, 
laø nôi nhieàu maùu ñang tieáp tuïc ñoå ra vaø cuõng laø nôi quaù 
nhieàu ngöôøi bò töôùc maát taøi saûn voâ côù, bò baét laøm con tin 
hoaëc bò gieát. Toâi caàu khaån hoøa bình treân nhöõng mieàn 
khaùc nöõa cuûa luïc ñòa chaâu Phi, toâi ñaëc bieät nghó ñeán 
Libya, Nam Sudan, Coäng hoøa Trung Phi, vaø caùc khu 
vöïc khaùc nhau cuûa nöôùc Coäng hoøa Daân chuû Congo. 
Toâi van xin taát caû nhöõng ai coù traùch nhieäm chính trò 
haõy daán thaân thoâng qua ñoái thoaïi ñeå vöôït thaéng nhöõng 
khaùc bieät vaø ñeå xaây döïng moät cuoäc soáng chung laâu daøi 
vaø huynh ñeä.
Xin Chuùa Gieâsu cöùu laáy con soá ñoâng ñaûo caùc treû em 
laø naïn nhaân cuûa baïo löïc, nhöõng treû bò bieán thaønh ñoái 
töôïng cuûa thöông maïi vaø naïn buoân ngöôøi, hoaëc bò buoäc 
phaûi trôû thaønh nhöõng ngöôøi lính. Xin Chuùa an uûi gia 
ñình caùc treû em bò thieät maïng ôû Pakistan hoài tuaàn tröôùc. 
Xin Chuùa gaàn guõi vôùi taát caû nhöõng ai ñang ñau yeáu, 
ñaëc bieät laø caùc naïn nhaân cuûa dòch beänh Ebola, nhaát laø 
taïi Liberia, Sierra Leone vaø Guinea. Toâi caûm ôn taát caû 
ai ñang can ñaûm taän hieán cho caùc beänh nhaân vaø hoã trôï 
caùc thaønh vieân trong gia ñình cuûa hoï, ñoàng thôøi moät laàn 
nöõa toâi cuõng taùi ñöa ra lôøi keâu goïi khaån thieát ñeå nhöõng 
hoã trôï vaø ñieàu trò caàn thieát ñöôïc cung öùng cho hoï.
Thaät söï laø theá giôùi coù quaù nhieàu nöôùc maét trong muøa 
Giaùng Sinh naøy, cuøng vôùi nhöõng gioït nöôùc maét cuûa 
Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng. Anh chò em thaân meán, xin Chuùa 
Thaùnh Thaàn soi saùng taâm hoàn chuùng ta ngaøy hoâm nay, 
ñeå chuùng ta nhaän ra nôi Chuùa Haøi Ñoàng, sinh ra taïi 
Bethlehem bôûi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ôn cöùu roãi cuûa 
Thieân Chuùa daønh cho moãi ngöôøi chuùng ta, moãi ngöôøi 
nam nöõ vaø cho taát caû caùc daân toäc treân traùi ñaát. Caàu 
xin quyeàn naêng cuûa Chuùa Kitoâ, mang ñeán töï do vaø söï 
phuïc vuï laãn nhau, ñöôïc caûm nhaän trong nhieàu con tim 
ñang bò aûnh höôûng bôûi chieán tranh, khuûng boá vaø cheá 
ñoä noâ leä. Xin cho söï hieàn laønh trong quyeàn naêng chí 
thaùnh naøy laáy ñi söï chai cöùng cuûa con tim raát nhieàu 
ngöôøi nam nöõ ñang ñaém mình trong nhöõng söï theá gian 
vaø trong söï thôø ô. Caàu xin cho quyeàn naêng cöùu ñoä cuûa 
Ngaøi bieán vuõ khí thaønh löôõi caøy, bieán huûy dieät thaønh 
saùng taïo, bieán loøng thuø haän thaønh tình yeâu vaø söï dòu 
daøng. Ñeå roài chuùng ta coù theå keâu leân trong haân hoan 
“Chính maét con ñaõ ñöôïc thaáy ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa”
Chuùc möøng Giaùng sinh cho taát caû moïi ngöôøi!
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“The favor of God was upon him”

And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to 
present him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be called 

holy to the Lord”) 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or 
two young pigeons.” 25 Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and 
devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by 
the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ. 27 And inspired by the Spirit he came 
into the temple; and when the parents brought in the child Jesus, to do for him according to the custom of the law, 28 
he took him up in his arms and blessed God and said, 29 “Lord, now let your servant depart in peace, according to your 
word; 30 for my eyes have seen your salvation 31 which you have prepared in the presence of all peoples, 32 a light 
for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” 33 And his father and his mother marveled at what 
was said about him; 34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is set for the fall and 
rising of many in  Israel, and for a sign that is spoken against 35 (and a sword will pierce through your own soul also), 
that thoughts out of many hearts may be revealed.” 

And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was of a great age, having lived 
with her husband  seven years from her virginity, 37 and as a widow till she was eighty-four. She did not depart from the 
temple, worshiping with fasting and prayer night and day. 38 And coming up at that very hour she gave thanks to God, 
and spoke of him to all who were looking for the redemption of Jerusalem. 39 And when they had performed everything 
according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the child grew and 
became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? After 
Jesus’ birth, Mary fulfills the Jewish right of purification after 
childbirth. Since she could not afford the customary offering of a 
lamb, she gives instead two pigeons as an offering of the poor. 
This rite, along with circumcision and the redemption of the first-
born point to the fact that children are gifts from God. Jesus was 
born in an ordinary home where there were no luxuries. Like all 
godly parents, Mary and Joseph raised their son in the fear and 
wisdom of God. He, in turn, was obedient to them and grew in 
wisdom and grace. The Lord’s favor is with those who listen 
to his word with trust and obedience. Do you know the joy of 
submission to God? And do you seek to pass on the faith and to 
help the young grow in wisdom and maturity?

The Holy Spirit reveals the presence of the Savior of the world  
What is the significance of Simeon’s encounter with the baby 
Jesus and his mother in the temple? Simeon was a just and 
devout man who was very much in tune with the Holy Spirit. 
He believed that the Lord would return to his temple and 
renew his chosen people. The Holy Spirit also revealed to him 
that the Messiah and King of Israel would also bring salvation 
to the Gentile nations. When Joseph and Mary presented the 

baby Jesus in the temple, Simeon immediately recognized this 
humble child of Bethlehem as the fulfillment of all the messianic 
prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the Holy Spirit 
he prophesied that Jesus was to be “a revealing light to the 
Gentiles”. The Holy Spirit reveals the presence of the Lord 
to those who are receptive and eager to receive him.  Do you 
recognize the indwelling presence of the Lord with you?

The ‘new temple’ of God’s presence in the world
Jesus is the new temple (John 1:14; 2:19-22). In the Old 
Testament God manifested his presence in the “pillar of cloud” 
by day and the “pillar of fire” by night as he led them through 
the wilderness. God’s glory visibly came to dwell over the ark 
and the tabernacle (Exodus 40:34-38). When the first temple 
was built in Jerusalem God’s glory came to rest there (1 Kings 
8). After the first temple was destroyed, Ezekiel saw God’s 
glory leave it (Ezekiel 10). But God promised one day to fill it 
with even greater glory (Haggai 2:1-9; Zechariah 8-9). That 
promise is fulfilled when the “King of Glory” himself comes 
to his temple (Psalm 24:7-10; Malachi 3:1).  Through Jesus’ 
coming in the flesh and through his saving death, resurrection, 
and ascension we are made living temples of his Holy Spirit (1 

Scripture: Luke 2:22-40
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Corinthians 3:16-17). Ask the Lord to renew your faith in 
the indwelling presence of his Spirit within you. And give him 
thanks and praise for coming to make his home with you.

Mary receives both a crown of joy and a cross of sorrow
Simeon blessed Mary and Joseph and he prophesied to Mary 
about the destiny of this child and the suffering she would 
undergo for his sake. There is a certain paradox for those 
blessed by the Lord.  Mary was given the blessedness of being 
the mother of the Son of God. That blessedness also would 
become a sword which pierced her heart as her Son died upon 
the cross. She received both a crown of joy and a cross of sorrow. 
But her joy was not diminished by her sorrow because it was 
fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. 
Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from 
you” (John 16:22). The Lord gives us a supernatural joy which 
enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor 
death can take way.  Do you know the peace and joy of a life 
surrendered to God with faith and trust?

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God
Simeon was not alone in recognizing the Lord’s presence in the 
temple. Anna, too, was filled with the Holy Spirit. She was 
found daily in the temple, attending to the Lord in prayer and 
speaking prophetically to others about God’s promise to send a 
redeemer. Supernatural hope grows with prayer and age! Anna 
was pre-eminently a woman of great hope and expectation that 
God would fulfill all his promises. She is a model of godliness to 
all believers as we advance in age.  
Advancing age and the disappointments of life can easily make 
us cynical and hopeless if we do not have our hope rightly placed. 
Anna’s hope in God and his promises grew with age. She never 
ceased to worship God in faith and to pray with hope. Her hope 
and faith in God’s promises fueled her indomitable zeal and 
fervor in prayer and service of God’s people. 

Our hope is anchored in God’s everlasting kingdom of 
righteousness, peace, and joy
What do you hope for? The hope which God places in our heart 
is the desire for the kingdom of heaven and everlasting life and 
happiness with our heavenly Father. The Lord Jesus has won 
for us a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy 
Spirit (Romans 14:17). The Holy Spirit gives hope to all who 
place their trust in the promises of God. God never fails because 
his promises are true and he is faithful. The hope which God 
places within us through the gift of the Spirit enables us to 
persevere with confident trust in God even in the face of trails, 
setbacks, and challenges that may come our way. 
Is there anything holding you back from giving God your 
unqualified trust and submission to his will for your life? Allow 
the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and love. 
And offer to God everything you have and desire -  your life, 
family, friends, health, honor, wealth, and future. If you seek 
his kingdom first he will give you everything you need to know, 
love, and serve him now and enjoy him forever.
“Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease 
to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength 
of the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving 
presence and words of eternal life.”said: I believe, in order 
to understand; and I understand, the better to believe. Jesus 
promises that those who accept him as their Lord and Savior 
and submit to his word will be raised up to immortal life with 
him when he comes again at the close of this age. Is your life 
securely anchored to the promises of Christ and his everlasting 
kingdom of heaven?
“Lord Jesus Christ, your death and resurrection brought life 
and hope where there was once only despair and defeat. Give 
me unwavering faith, unshakeable hope, and the fire of your 
unquenchable love that I may serve you joyfully now and for 
ever in your everlasting kingdom.”

Daily Quote from the early church fathers: Simeon and Anna represent both sexes awaiting their 
Redeemer, by Bede the Venerable, 672-735 A.D.

"Simeon and Anna, a man and a woman of advanced age, greeted the Lord with the devoted services of their 
professions of faith. As they saw him, he was small in body, but they understood him to be great in his divinity. 
Figuratively speaking, this denotes the synagogue, the Jewish people, who, wearied by the long awaiting of 
his incarnation, were ready with both their arms (their pious actions) and their voices (their unfeigned faith) to 
exalt and magnify him as soon as he came. They were ready to acclaim him and say, 'Direct me in your truth 
and teach me, for you are my saving God, and for you I have waited all the day' (Psalm 25:5). What needs to be 
mentioned, too, is that deservedly both sexes hurried to meet him, offering congratulations, since he appeared 
as the Redeemer of both." (excerpt from HOMILIES ON THE GOSPELS 1.18) 
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