
  

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

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 27-1: Th. Angêla Mêrici, trinh nữ

Thứ Hai 26-1: Th. Timôthy và Th. Titô, gm

Thứ Tư  28-1: Th. Tôma Aquinô, linh mục tiến sĩ- Lễ Nhớ
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Khu 1: Ô. Trần Văn Mão  469-212-5311
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim. . . . . . . .214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TàI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . .469-879-9729

HỘI ĐỒNG THườNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879

Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOàN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Thứ Năm 29-1: 

Thứ Sáu 30-1:  

Thứ Bảy 31-1: Thánh Gioan Bosco, lm



Jean-Christopher phó tế đã viết: “… Bốn người trên bờ 
hồ hôm đó cũng như chúng ta bây giờ, luôn tất bật 
sửa sang lại chài lưới, đến nỗi hầu như chúng ta biến 

thành những tên tù sai tình nguyện. Chúa Giêsu đến và 
giải thoát bốn người khỏi những chài lưới của họ. Tóm lại, 
chỉ bằng một lời, Người mời họ nhắm vào điều cốt yếu: 
Nước Trời đang đến gần”. Mở đầu sứ vụ công khai, Chúa 
Giêsu đã rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. 
Đây là lời kêu gọi khẩn thiết và quan trọng của Chúa Giêsu 
đối với mọi người. Bởi vì, sám hối và lòng tin đi đôi với 
nhau. Người sám hối trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, để đặt tất 
cả niềm tin của mình vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, 
vào sự thánh thiện của Ngài, vào hạnh phúc nước trời, vào 
sự cứu rỗi do Tin Mừng mang đến. Do đó, Chúa Giêsu 
mời gọi con người sám hối và tin vào Tin mừng Ngài mang 
đến.  Liền sau lời kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng, 
Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên: Phêrô và Anrê, 
Giacôbê và Gioan.

Để mở đầu cho sứ vụ công khai rao giảng nước Thiên 
Chúa, Chúa Giêsu đã xin Gioan Tẩy Giả rửa tội cho mình 
trong dòng sông Giođan. Ngài làm thế để nêu gương 
khiêm nhượng cho mọi người. Ngài rao giảng: “Hãy sám 
hối và tin vào Tin Mừng”. Bước đầu để có lòng tin thực phải 
sám hối. Lòng tin khởi đầu bằng sự sám hối. Sám hối và 
lòng tin như cặp song sinh. Sám hối là điều kiện cần thiết 
để trở nên tốt hơn. Như thế, sám hối có hai khía cạnh tiêu 
cực và tích cực. Khía cạnh tiêu cực, sám hối là quay trở về 
con đường xưa mình đã đi, quay về với chính lòng mình để 
xem thử những điều gì là đúng, những điều gì là sai, những 
điều gì là không phù hợp. Khía cạnh tích cực là hướng 
tới tương lai, quyết tâm đổi mới, sống tốt hơn, đẹp hơn, 
hoàn thiện hơn, chính vì thế, người sám hối trở nên khiêm 
tốn: “Người nâng cao những người phận nhỏ và để những 
người giàu có trở về tay không” (Lc 1, 52-53). Người sám 
hối khi đó sẽ đặt hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, vào 
hạnh phúc nước trời, vào sự công chính, vào ơn cứu độ 
Tin Mừng Chúa mang đến. Nên, khi tin vào Thiên Chúa, 
tin vào ơn cứu độ của Ngài, người ta sẵn sàng sám hối và 
như thế lòng tin càng được nâng cao, niềm tin trở nên vững 
mạnh hơn. Chúa mời gọi con người, loài người sám hối và 
tin vào Tin Mừng Ngài mang đến cho nhân loại, mang đến 
cho mỗi người.

Cái lạ lùng vẫn là Chúa kêu gọi các môn đệ đi theo 
Ngài. Chúa kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng. Chương 
trình cứu chuộc của Chúa không chỉ nguyên Chúa là đủ, 
nhưng Ngài còn nhờ vào bàn tay nối dài của nhiều người, 
nhiều môn đệ, nhiều tông đồ. Do đó, nỗi ưu tư hàng đầu 
của Ngài là tuyển chọn các môn đệ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ 
làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người” (Mc 

1, 17). Chúa gọi bốn môn đệ trong khi các người này đang 
bận rộn với công việc thường ngày là đánh bắt cá ở biển. 
Công việc của các ông lúc đó là kiếm được nhiều cá để bán 
lấy tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống cha mẹ, gia đình của 
mình. Nhưng từ đây theo Chúa: Phêrô và Anrê, Giacôbê và 
Gioan và sau này các môn đệ khác sẽ chuyển đổi nghề: 
từ việc đang làm là đánh bắt cá dưới biển, các ông sẽ trở 
thành những ngư phủ đánh cá người khắp thế giới. Nghe 
tiếng Chúa gọi, Tin Mừng nói rõ, các ông bỏ mọi sự mà theo 
Chúa Giêsu. Cuộc đời của các môn đệ từ đây là vâng nghe 
lời Chúa dạy, các ông đã hăng say đi khắp mọi nơi rao giảng 
Tin Mừng, đưa nhiều người về với Chúa và về với Giáo Hội. 
Sở dĩ các ông đã làm được công việc đó, vì các ông đã sống 
và chia sẻ niềm tin cho những người khác. Tuy nhiên kết quả 
thế nào, điều đó, do Chúa quyết định: “Lạy Thầy, chúng con 
vất vả suốt đêm mà chẳng được con cá nào, nhưng vâng lời 
Thầy, con xi thả lưới” (Lc 5, 5). Và rồi kết quả thế nào, mọi 
người đều biết: cũng chiếc lưới đó, cũng ngư phủ đó, nhưng 
lại kéo lên một mẻ cá ngoài sức tưởng tượng của các ông.

Cái huyền diệu và hết sức ấn tượng, lạ lùng vẫn là có 
nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân rao giảng nước Thiên 
Chúa. Ngay từ thời các tông đồ, Chúa gọi họ, nghe tiếng 
Chúa, họ sẵn sàng bỏ mọi sự, bỏ cả cái nghề hái ra tiền để 
theo Chúa Giêsu. Phải chăng Đức Giêsu có một lực hấp 
dẫn đến nỗi làm cho các môn đệ say mê, bỏ mọi sự mà theo 
Ngài? Đúng là Đức Giêsu đã cho các môn đệ thấy Tin Mừng 
là Ngài đang ở giữa họ. Do đó, họ không bám víu những gì 
sẵn có, đang có, nên bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Họ 
đã sống niềm tin: “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”. Họ 
đã thực hiện như Gioan Tẩy Giả đã làm: họ trở nên chứng 
nhân hữu hiệu cho nước Thiên Chúa. Ngày nay, người môn 
đệ Chúa phải sống cái cốt lõi của Tin Mừng là yêu thương, 
chia sẻ. Do đó, người môn đệ Chúa, tin và sống Tin Mừng 
hằng ngày và phải chia sẻ, thực hiện Tin Mừng nơi đời sống 
của mình bởi vì: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. 
Jean-Christoper viết tiếp: “Đã từ lâu rồi, chúng ta nghe Tin 
mừng? Chúng ta đã làm gì với những chài lưới của chúng 
ta? Chúng ta đã lấy những cớ nào để trói chân chúng ta vào 
đó? Bốn người môn đệ đầu tiên đã biết đứng dậy và đi theo 
Chúa Giêsu, họ đã dám bỏ lại những gì đã xiềng xích họ. Họ 
đã không sợ. Họ cũng không suy nghĩ gì, họ để Chúa làm.
Và nếu chúng ta cũng để Chúa làm nơi chúng ta thì sao? 
Và nếu chúng ta đặt lại những gì chúng ta cho là ưu tiên, 
và để Chúa đúng vào vị trí của Chúa, vị trí hàng đầu! Mà 
không quên rằng, để phục vụ Chúa, để gặp được Người, 
chính là phải phục vụ tha nhân… Chúa Giêsu đang ở trên 
đường chúng ta đi, Người sáp nhập chúng ta vào công việc 
của Người: Trở nên những kẻ lưới người”.

Câu ghi lòng cho tuần “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ 
lưới người như lưới cá.”  Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.  (Mk 1, 17-18)

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 25/1/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Cô Trần Thị Tuyết  214-597-6705
            2210  Meadow Glen Dr.,  Garland, TX 75044
Giáo Khu 2     Bà Nguyễn Liên 214-929-9351
            2506 Suncrest Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 4     A/C Nguyễn Bình 469-878-0510
            2601 Breanna Way, Garland, TX 75040
Giáo Khu 5     Ô/B Ngô Suốt 972-644-5790
            1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081
Giáo Khu 8     A/C Tuấn Tô & Tuyết 214-298-5997
            964 Chad way, Rockwall, TX 75087
Giáo Khu 11   A/C Lê Tấn Dũng & Vàng 972-384-0366
            123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ  (Đọc kinh 2 tối thứ Bảy)
 -  Ngày 24/1: lúc 7:30pm  tại nhà Ô/B Đinh Văn Lịch
    2537 Meadow Lane, Garland TX 75040 - 469-286-1507
 -  Ngày 7/2:  lúc 7pm tại nhà Nguyện

THAM GIA HỘI ĐOÀN - ĐOÀN THỂ
Các Hội đoàn – Đoàn thể sau đây rất mong muốn sự tham gia và cộng tác của quí anh chị em:

•	 Ca đoàn Thánh Linh: hát lễ sáng Chúa nhật. Xin liên lạc 214-289-9581

•	 Ca đoàn Trinh Vương: hát lễ trưa Chúa nhật. Xin liên lạc 972-496-2789

•	 Ca đoàn Agustinô: hát lễ chiều Chúa nhật. Xin liên lạc 214-534-4362

•	 Ca đoàn Fiat: hát lễ chiều Thứ Bảy và Đám tang. Xin liên lạc 214-642-4351

•	 Ca đoàn Thiếu nhi: hát lễ trưa Chúa nhật đầu tháng. Xin liên lạc 214-207-8548

•	 Ca đoàn Gioan Vianney: hát lễ chiều thứ Năm. Xin liên lạc 496-583-2788.     
 (Có thể trực tiếp gặp ca trưởng sau lễ)

•	 Ban Giáo lý và Việt ngữ cũng cần thêm giảng viên. Sẽ được đào luyện thêm sau khi ghi danh.       
 Xin liên lạc Sơ Vân (816-489-6759) hoặc Cô Thủy (972-934-2023).

•	 Ban Trật Tự: giúp trật tự trong khuôn viên bãi đậu xe các Thánh Lễ 7:30, 10, 12 giờ Chúa nhật.    
 Xin liên lạc 214-415-4615 hoặc gặp anh em trật tự tại bãi đậu xe.

•	 Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa: làm sạch đẹp nhà thờ, 1 tiếng mỗi sáng thứ Hai.      
 Xin liên lạc 214-315-9269 hoặc đến nhà thờ lúc 8 giờ sáng thứ Hai.

•	 Giáo xứ có một Ban Tư Vấn Bảo Trì (maintenance consultants), quý anh chị em nào biết về điện, ống nước,  
 máy lạnh, gỗ…và ngoài ra, những ai muốn đóng góp mỗi tuần 1 giờ cho công việc bảo trì xin liên lạc với   
 214-244-1814.

Đóng góp tài năng, công sức, của cải cho lợi ích chung là lời mời gọi cao quí mà chính Lời Chúa cũng đã nói tới: “Làm 
lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi ta sẽ gặt, miễn là không bỏ buông trôi. Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy 
làm lành đối với mọi người, mà nhất là đối với những ai cùng một gia đình đức tin” (Galat 6: 9-10).  
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Thông Báo của Trường Giáo Lý
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức (GL_10A, 10B, 10C, 10D) và người đỡ đầu đến họp Chúa 
Nhật, ngày 25 tháng 01, 1:45pm - 3pm, ở nhà Giêrađô.

  

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:             $11,918.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2624-2625):             $100.00
Tiền Quảng Cáo:                  $300.00
Bảo Trợ Ơn Gọi:                    $60.00

SDB Tên                       Số Tiền
0023 Đặng Hiếu Sinh     $20.00
0127 Nguyễn Văn Gấm       $5.00
0498 Trần Minh      $10.00
0617 Đinh Quan Hưng   $101.00
0661 Trần Quý Đôn      $20.00
0664 Tô Trợ       $10.00
0682 Nguyễn Văn Liệt       $5.00
1187 Nguyễn Quốc Công       $5.00
1250 Nguyễn Dominic     $10.00
 Khối Giáo Dục           $2,395.00
 (Lệ Phí Thêm Sức & Rước Lễ Lần Đầu)

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 18/1/2015

 SDB Tên                       Số Tiền
1301 Hồng Tuấn      $10.00
1775 Võ Tú Thanh      $30.00
1791 Nguyễn Hữu Lộc     $40.00
1830 Nguyễn Huy Đắc     $20.00
2082 Nguyễn Tiến Thịnh     $20.00
2224 Nguyễn Khải        $5.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần       $5.00
2362 Phạm Quốc Anh     $20.00
2548 Trịnh Đinh Thịnh       $5.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):

SDB Tên                       Số Tiền
0276 Nguyễn Văn Minh   $100.00
0286 Nguyễn Hữu Tài   $100.00
0382 Trần Kim Anh (Niche)          $2,200.00
0383 Vũ Lượng    $100.00
0384 Vũ Lượng    $100.00
0401 Vũ Lượng    $100.00
0402 Vũ Lượng    $100.00
0430 Huỳnh Huy & Liễu   $100.00
0448 Huỳnh Huy & Liễu   $100.00
0455 Lương Mộng Lan Nương  $200.00
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 1 & 2 / 2015

25/01:  Phụ huynh các em Thêm Sức và người đỡ đầu họp từ 1:45pm - 3pm tại nhà Gierado
25/01:  Xin tiền lần II cho The Church in Latin America
25/01:  Lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại – Bổn mạng Giáo Khu 5 và Phong Trào Cursillo
25/01:  Kỷ niệm 18 năm linh mục của Cha Chánh xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR
            Chúc mừng cha!
05/02:  Thứ Năm đầu tháng - Chầu Thánh Thể bắt đầu sau thánh lễ  7pm 
06/02:  Thứ Sáu đầu tháng – Chầu Thánh Thể  nguyên ngày  từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện
07/02:  Lớp Rửa tội trẻ em lúc 7:00pm tại phòng 115 TTTAP
7/2 & 8/2:  Quyên tiền cho Bishop’s Annual Appeal
13/02:  Chầu Thánh Thể  nguyên ngày từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện
 Thánh lễ các gia đình lúc 7pm
14/02:  Rửa tội trẻ em tại nhà thờ lúc 4pm
14/02:  Lớp Giáo lý 150 giờ “Christian Morality” từ 9am - 2:30pm phòng 137 TTTAP
18/02:  Thứ Tư Lễ Tro, có 4 Thánh lễ: 6:45am, 9am, 7pm, 9pm 
18/02:   Xin tiền lần II cho Aid to the Church in Central and Eastern Europe
19/02:  Thứ Năm mồng 1 Tết: Thánh lễ lúc 7pm – Cầu bình an cho năm mới
20/02:  Thứ Sáu mồng 2 Tết: Thánh lễ lúc 7pm – Nhớ công ơn Tổ Tiên
21/02:  Thứ Bảy mồng 3 Tết:  Thánh lễ lúc 5pm - Thánh hóa công ăn việc làm 
             Xin lưu ý: Đặc biệt Thứ Bảy 21/2 thánh lễ lúc 5pm, không phải 6pm như thường lệ
             Hội Chợ Tết
  1pm-11:30pm: Hội Chợ
             7pm-11pm: Chương trình nhạc sống do 3 ca sĩ đảm trách và các tiết mục tuyển chọn từ các Hội đoàn
22/02:   Xin tiền lần II cho Black and Indian Missions
             Hội chợ Tết
             10am-3pm: Chương trình nhạc sống do các anh chị em trong Giáo xứ và một ca sĩ trình diễn

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 5 và Phong Trào Cursillo
Ngày 25/1 Giáo hội mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, cũng là bổn mạng của Giáo khu 5 và Phong 
Trào Cursillo. 

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ ban cho mọi người trong Giáo khu 5 được nhiều ơn lành hồn 
xác, luôn sống yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Và xin Chúa ban cho mỗi thành viên của Phong Trào Cursillo được tràn đầy ơn Chúa để quí anh chị sống 
đời nhiệt thành yêu mến Chúa và phụng sự Chúa theo gương Thánh Phaolô Tông đồ.
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Thông Báo
Ban Bánh Chưng Giáo Xứ ĐMHCG

Mùa làm bánh chưng TẾT 2015 của giáo xứ đã đến.  Cũng như thông lệ hằng năm, giáo xứ sẽ gói bánh chưng để bán gây 
quỹ trả nợ Trung Tâm Giáo Dục.  Đây cũng là một cơ hội cho quý ông bà, anh chị em có dịp ngồi chung cùng làm việc tạo 
tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.

1. Tổ chức Ban Bánh Chưng:

Trưởng ban Bánh Chưng:  Cha Giuse Nguyễn Minh Quang

Điều hành ban ngày:  Ông Hải, Ông Đào

Điều hành buổi tối:  Anh Chính, Anh Vinh

2. Các tiểu ban:

•	 Làm lá: Ông bà Công-Luyến

•	 Làm đậu:  Ông Vỡi, anh Sơn nhỏ,  Ông Hùng

•	 Làm thịt:  Ông Tiến

•	 Gia vị: Bà Ky

•	 Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương

•	 Vo gạo, xóc gạo:  Ông Minh

•	 Gói bánh Chưng: Ông Vân

•	 Gói bánh Tét:  Bà Ky

•	 Tiếp vận tại chỗ: Ông Cảnh

•	 Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú , anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên, anh Sinh, anh Đạt 

•	 Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Bà Trang & Hương

•	 Gửi bưu điện: Ông Đào Bá Hùng,  ông Thành

•	 Ẩm thực: Chị Trinh, chị Hà

•	 Nấu bánh: Anh Quang, anh Bảo

•	 Tiếp liệu: Anh Chính, anh Phú, bà Định, ông Vang

•	 Kết toán tài chánh: Anh Chính

•	 Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia

Ban Bánh Chưng xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc không, hãy đến tham gia vào 
những việc theo khả năng của mình.

Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh Tét, nấu bánh, vớt bánh.

Ngày giờ:

Ban Bánh Chưng bắt đầu làm việc vào ngày thứ Hai  19/1/2015 đến 14/2/2015     

Giờ làm việc: mỗi ngày từ 9am đến 9pm

Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức của tất cả quý ông bà đã 
tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe cho quý ông bà anh chị em tham gia 
chương trình công ích này.
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Scripture: Mark 1:14-20 (or Feast of the conversion of 
Paul the Apostle: Mark 16:15-18) 
Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, 
preaching the gospel of God, and saying, “The time is 
fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and 
believe in the gospel.” And passing along by the Sea of 
Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon 
casting a net in the sea; for they were fishermen. And Jesus 
said to them, “Follow me and I will make you become 
fishers of men.” And immediately they left their nets and 
followed him.  And going on a little farther, he saw James 
the son of Zebedee and John his brother, who were in their 
boat mending the nets.  And immediately he called them; 
and they left their father Zebedee in the boat with the hired 
servants, and followed him. 
Meditation: What is the Gospel of God which Jesus came 
to preach? The word “gospel” literally means “good 
news”. When a king had good news to deliver to his 
subjects he sent messengers or heralds throughout the land 
to make a public announcement - such as the birth of a 
newborn king or the victory over an invading army or 
occupied force. God sent his prophets to announce the 
coming of God’s anointed King and Messiah. After Jesus 
was baptized in the River Jordan and anointed by the Spirit 
he begins his ministry of preaching the Gospel - the good 
news that the kingdom of God was now at hand for all who 
were ready to receive it. 
God rules over all: 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. 
The Scriptures tell us that God’s throne is in heaven and 
his rule is over all (Psalm 103:19). His kingdom is bigger 
and more powerful than anything we can imagine because 
it is universal and everlasting (Daniel 4:3). His kingdom is 
full of glory, power, and splendor (Psalm 145:11-13). 
In the Book of Daniel we are told that this kingdom is 
given to the Son of Man (Daniel 7:14,18,22,27). The Son 
of Man is a Messianic title for God’s anointed King. The 
New Testament word for “Messiah” is “Christ” which 
literally means the “Anointed One” or the “Anointed 
King”. God sent us his Son not to establish an earthly 
kingdom but to bring us into his heavenly kingdom - a 
kingdom ruled by truth, justice, peace, and holiness. The 
kingdom of God is the central theme of Jesus’ mission. It’s 
the core of his gospel message. 

  Daily Reading & Meditation
Sunday (January 25): “The kingdom of God is at hand”

As soon as John the Baptist had finished his testimony, 
Jesus began his in Galilee, his home district. John’s 
enemies had sought to silence him, but the gospel cannot 
be silenced. Jesus proclaimed that the time is fulfilled and 
the kingdom of God is at hand. Jesus takes up John’s 
message of repentance and calls disciples to believe in the 
gospel - the good news he has come to deliver. What is the 
good news which Jesus delivers? It is the good news of 
peace (restoration of relationship with God - Ephesians 
6:15), of hope (the hope of heaven and everlasting life - 
Colossians 1:23 ), of truth (God’s word is true and reliable 
- Colossians 1:5), of promise (he rewards those who seek 
him - Ephesians 3:6)), of immortality (God gives 
everlasting life - 2 Timothy 1:10), and the good news of 
salvation (liberty from sin and freedom to live as sons and 
daughters of God - Ephesians 1:13). 
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 

[Xem tiếp trang 8]
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[Tiếp theo từ trang 7] 
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? 
Like fishermen - we are called to gather in 
people for the kingdom of Christ: When Jesus 
preached the gospel message he called others to 
follow as his disciples and he gave them a mission 
- “to catch people for the kingdom of God.” What 
kind of disciples did he choose? Smelly 
fishermen! In the choice of the first apostles we 
see a characteristic feature of Jesus’ work:  he 
chose very ordinary people. They were non-
professionals, had no wealth or position. They 
were chosen from the common people who did 
ordinary things, had no special education, and no 
social advantages. Jesus wanted ordinary people 
who could take an assignment and do it 
extraordinarily well. He chose these individuals, 
not for what they were, but for what they would 
be capable of becoming under his direction and 
power.  When the Lord calls us to serve, we must 
not think we have nothing to offer. The Lord 
takes what ordinary people, like us, can offer and 
uses it for greatness in his kingdom. Do you 
believe that God wants to work in and through 
you for his glory? 
Jesus speaks the same message to us today: we 
will “catch people” for the kingdom of God if we 
allow the light of Jesus Christ to shine through 
us. God wants others to see the light of Christ in 
us in the way we live, speak, and witness the joy 
of the gospel. Paul the Apostles says, But thanks 
be to God, who in Christ Jesus always leads us in 
triumph, and through us spreads the fragrance of 
the knowledge of him everywhere. For we are the 
aroma of Christ to God among those who are 
being saved and among those who are perishing 
(2 Corinthians 2:15). Do you witness to those 
around you the joy of the Gospel and do you pray 
for your neighbors, co-workers, and relatives that 
they may come to know the Lord Jesus Christ 
and grow in the knowledge of his love? 
“Lord Jesus, you have called me personally by 
name, just as you called your first disciples, 
Simon, Andrew, James, and John. Help me to 
believe your word and follow you faithfully. Fill 
me with the joy of the gospel that your light may 
shine through me to many others.” 

Sự Trở Lại của Thánh Phaolô
Toàn thể cuộc đời của Thánh Phaolô có thể nói hệ tại ở một biến cố 
-- ngài được gặp Ðức Giêsu trên đường đi Damascus. Ngay khoảng 
khắc đó, mọi sự hăng say của một người nhiệt huyết như ngài đều 
trở nên vô ích, như quả đấm ngàn cân của một tay quyền anh bị hụt 
hẫng. Có lẽ ngài chưa bao giờ được gặp Ðức Giêsu, mặc dù chỉ lớn 
hơn Ðức Giêsu vài tuổi. Nhưng ngài ghét cay ghét đắng những gì 
Ðức Giêsu chủ trương khi ngài bắt đầu bắt bớ Giáo Hội: “... đi vào 
từng nhà và bắt bỏ tù những người đàn ông cũng như đàn bà” 
(CVTÐ 8:3b). Bây giờ, chính ngài được “đi vào”, được chiếm ngự, 
mọi năng lực của ngài được khai thác cho một mục đích -- trở nên 
một nô lệ cho Ðức Kitô trong sứ vụ hòa giải, thành một khí cụ giúp 
người khác cảm nhận được Ðấng Cứu Thế.

Câu nói sau đã xác định lập trường đức tin của ngài: “Ta là Giêsu, 
người mà ngươi đang bách hại” (CVTÐ 9:5b). Một cách huyền 
nhiệm Ðức Giêsu đã đồng hóa với dân của Người -- là những người 
mà Thánh Phaolô trước đây đã từng săn đuổi như các tội nhân. Ngài 
nhìn thấy nơi Ðức Giêsu, sự hoàn tất một cách huyền nhiệm những 
gì ngài đang theo đuổi cách mù quáng.

Từ đó trở đi, công việc của ngài là “giúp mỗi người trở nên hoàn 
thiện trong Ðức Ki-tô. Vì đó mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức 
lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi” (Colossê 1:28b-29). 
“Vì tin mừng được loan báo cho anh chị em không chỉ bằng lời nói, 
mà còn trong quyền năng và trong Thánh Thần và với niềm xác tín 
sâu xa” (1 Thess. 1-5a).

Cuộc đời Thánh Phaolô trở nên sự rao truyền không mệt mỏi và 
ngài sống sứ điệp thập giá: qua sự rửa tội, người Kitô chết cho tội 
lỗi và được mai táng với Ðức Kitô; họ là người chết đối với những 
gì sai trái và không giúp đưa đến sự cứu chuộc thế gian. Họ được 
tạo thành một tạo vật mới, được chia sẻ vinh quang của Ðức Kitô và 
một ngày nào đó họ sẽ được sống lại từ cõi chết như Người. Qua 
Ðức Kitô phục sinh, Thiên Chúa Cha tuôn đổ Thánh Thần trên họ, 
biến họ trở nên hoàn toàn mới.

Do đó thông điệp vĩ đại cho thế giới của Thánh Phaolô là: Bạn đã 
được Thiên Chúa cứu chuộc, không do bởi bất cứ gì bạn thi hành. 
Ðức tin cứu độ là quà tặng cho những ai tận hiến cho Ðức Kitô một 
cách tuyệt đối, tự nguyện và cá biệt, mà sự tận hiến ấy mang lại kết 
quả trong “việc làm” nhiều hơn là những gì Luật Lệ mơ tưởng.

Lời Trích

“Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh 
vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, 
không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian 
ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin 
tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Côrintô 13:4-7).

[sưu tầm]
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