
  

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 23-12: Th. Gioan Kanty, linh mục

Thứ Hai 22-12: 

Thứ Tư  24-12: Lễ vọng Chúa Giáng sinh

CHúA NHậT IV MùA VọNG NGày 21 / 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 25-12: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Thứ Sáu 26-12:  Th. Stephanô, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính

 Thứ Bảy 27-12: Th. Gioan, tông đồ thánh sử, Lễ Kính



I. CÁC TIÊN TRI GIẢ (13,1-23)
1. Tổng quát

Chương 13 được chia thành hai phần đối xứng nhau: lên án 
các tiên tri nam (câu 2-16) và các nữ tiên tri (câu 17-23). Một số 
học giả cho rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước, danh hiệu tiên tri chỉ 
được dành cho một số ít phụ nữ (Miriam trong Xh 15,21; Deborah 
trong Tp 4,4; vợ của Isaia trong Is 8,3). Vì thế các nữ tiên tri ở đây 
thực ra là những phù thủy vì họ sử dụng pháp thuật (x. 1Sam 28,7 
tt). Nhưng những học giả khác lại cho thấy sự giống nhau giữa 
các tiên tri giả này, dù là nam hay nữ, cho nên có thể gọi tất cả họ 
là phù thủy hoặc tiên tri.

2. Nhận diện các tiên tri giả
Tiên tri giả là những người chỉ nói theo ý riêng của mình (13,2. 

17). Tiên tri giả là những người công bố những thị kiến hão huyền 
và lời sấm dối trá mà lại dám mạo nhận là lời sấm của Chúa: “Ta 
sẽ ra tay trừng phạt hạng tiên tri thấy thị kiến hão huyền và nói lời 
sấm dối trá” (13, 6-9. 23). Tiên tri giả là những người nói tiên tri 
để tìm tư lợi cho mình, đồng thời phỉnh gạt dân chúng: “Các ngươi 
đã xúc phạm đến Ta ... chỉ vì những nắm lúa mạch, những mẩu 
bánh, đến nỗi các ngươi giết chết những người đáng lẽ không 
phải chết, và cho sống những người không đáng sống” (13,19).

3. Cảnh giác trước các tiên tri giả
Thánh Phaolô nhắn nhủ môn đệ của ngài, cũng là nhắn nhủ 

các Kitô hữu ở mọi thời đại, “Sẽ đến thời người ta không còn chịu 
nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình 
mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ làm cho họ vui tai. Họ sẽ 
ngoảnh đi không nghe lời chân lý nhưng hướng về những chuyện 
hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu 
đựng đau khổ, hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng 
và chu toàn chức vụ của anh” (2Tm 4,3-5). 

II. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN (14,12-23, 18,1-32)
1. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình

Tiên tri Ezechiel tuyên bố rằng ngay cả những nhân vật nổi 
tiếng đạo đức trong quá khứ như Noah, Daniel và Job cũng không 
thể ngăn nổi cơn giận của Chúa đối với dân tội lỗi. Sự công chính 
cứu thoát cá nhân người công chính chứ không thể cứu người 
khác: “Chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình 
chúng được cứu thoát vì đã sống công minh chính trực” (14,20). 
Không thể chỉ cậy dựa vào những việc lành trong quá khứ để an 
tâm trong lối sống tội lỗi hiện tại: “Nếu kẻ công chính từ bỏ lẽ 
công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê 
tởm, nó làm thế mà được sống sao?” (18,24). Phải sống công 
chính ngay trong hiện tại, phải trở về với Chúa mỗi ngày: “Nếu kẻ 
gian ác từ bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm mà tuân giữ lề luật của Ta...
chắc chắn nó sẽ sống chứ không phải chết” (18,21).

2. Sống tinh thần trách nhiệm trước mặt Chúa
Thiên Chúa không vui thích vì con người phải chết 

(18,23.32), đồng thời không ai có thể trách cứ Thiên Chúa 
về án xử công minh của Người (14,23). Không thể dựa 
vào câu ngạn ngữ “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” để 
đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm của mình 
(18,2-4). Điều quan trọng là chu toàn trách nhiệm của mình 
và sống ngay thẳng trước mặt Chúa: “Hãy trở lại và hãy 
sống” (18,32).

III. NGƯỜI VỢ BẤT TRUNG (16,1-63)
1. Ngôn ngữ ẩn dụ và lịch sử Israel

Ezekiel được coi là một trong những bậc thầy về việc sử 
dụng ngôn ngữ ẩn dụ, nghĩa là kể chuyện rồi áp dụng vào 
hoàn cảnh hiện tại. Tài năng đó được thể hiện cụ thể trong 
chương 16 và các chương khác (15,17,19,23,31,34).

- Câu 1-14 mô tả Giêrusalem như một đứa trẻ mồ côi, 
được sinh ra từ dân Amorites và Hittites, nhưng lại bị ném 
ra bên ngoài, không ai chăm sóc. Chính Chúa đã chăm sóc 
đứa trẻ đó thành một thiếu nữ xinh đẹp. Rồi Chúa quay lại 
và lập giao ước với Giêrusalem. Giêrusalem trở thành thiếu 
nữ nổi tiếng vì nhan sắc, vì phẩm giá cao quý và những ân 
huệ tuyệt vời.

- Câu 15-34 lại mô tả Giêrusalem trở thành sa đọa vì 
chính nhan sắc mỹ miều của nó: hoang dâm với mọi khách 
qua đường, đàng điếm trên các tế đàn, biến con cái mình 
thành của lễ dâng các ngẫu tượng, hoang dâm với Ai Cập, 
Assyria, Babylonia đến nỗi “người đàng điếm không phải là 
kẻ chạy theo ngươi mà là chính ngươi. Người trả tiền là ngươi 
chứ không phải chúng” (16,34).

- Câu 35-43 loan báo án phạt mà Giêrusalem phải chịu: 
bị lột trần và xử phạt như đối với những kẻ sát nhân và ngoại 
tình (câu 37-38, x. Dnl 22,22; Lev 20,10). Giêrusalem sẽ bị 
xử phạt trước mặt các phụ nữ khác (các dân khác). Rồi cơn 
giận của Chúa sẽ nguôi ngoai (câu 42).

- Câu 44-58 so sánh Giêrusalem với các chị em là 
Samaria và Sodoma. Giêrusalem là phụ nữ tội lỗi nhất và bị 
trừng phạt nặng nề.

- Phần kết (câu 59-63) lại mở ra một viễn tượng lạ lùng: 
Thiên Chúa khôi phục mọi sự cho Giêrusalem, nhắc nhớ 
giao ước cũ, và tuyên bố sẽ thiết lập giao ước vĩnh cửu

2. Nhìn lại giao ước yêu thương với Thiên Chúa
Giao ước này được thiết lập từ tình thương vô điều kiện 

của Thiên Chúa, tình thương vượt trên mọi yếu hèn, phản 
trắc và sa ngã của ta. Hãy sống Đạo như một giao ước tình 
yêu và không ngừng làm mới lại giao ước đó mỗi ngày.

Câu ghi lòng cho tuần “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi 
như lời sứ thần truyền” (Lc 1: 38)

Tuaàn 48: 
Chöông 13-24

(Coù theå nghe baøi giaûng naày taïi website: www.dmhcg.org  muïc Kinh Thaùnh 100 Tuaàn)














	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

