
Thaùnh Leã Chuùa Nhaät
     Leã I (Leã Gia Ñình) .................7:30 AM
     Leã II (Leã Thanh Nieân) ............ 10:00 AM
     Leã III (Leã Thieáu Nhi) ................. 12:00 PM
     Leã IV (Leã Gia Ñình) .................5:00 PM

Ngaøy Thöôøng
     Thaùnh Leã .................7:00 AM vaø 7:00 PM

Thöù Baûy
     Khaán ÑMHCG ............................ 5:30 PM
     Thaùnh Leã .................8:00 AM vaø 6:00 PM

Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
     Thaùnh Leã, Chaàu Löôït ................. 7:00 PM

Thöù Saùu Ñaàu Thaùng
     Chaàu Ñeàn Taï, Thaùnh Leã ............ 6:00 PM

Leã Troïng - Buoäc
     Leã Saùng ..................  6:45 AM vaø 9:00 AM 
     Leã Chieàu .................7:00 PM vaø 9:00 PM

Ñoïc Kinh Toân Vöông Chuùa Nhaät   
     Xin lieân laïc vôùi caùc Tröôûng Khu.
Giaûi Toäi
Thöù 2 vaø Thöù 3:  Khoâng coù giaûi toäi, 
Thöù 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thöù 7:  5:15 pm-6:00 pm

Röûa Toäi 
Xin lieân laïc vôùi VPGX tröôùc ñaàu thaùng ñeå ñöôïc höôùng 
daãn Röûa Toäi luùc 7:00 pm Thöù Baûy ñaàu thaùng vaø Röûa 
Toäi luùc 4:00pm Thöù Baûy tuaàn II moãi thaùng.

Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng - Döï Bò Hoân Nhaân
Xin lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù.

Hoân Phoái 
Caàn lieân laïc vôùi Vaên Phoøng Giaùo Xöù ít nhaát saùu thaùng 
tröôùc ngaøy cöôùi ñeå laøm hoà sô Hoân Phoái.

Ñaùm Tang
Khi coù ngöôøi qua ñôøi, xin LL
oâng Phaïm Ñöùc Huøng: 469-212-3452 

Chuùa Nhaät: Giaùo Lyù-Thieáu nhi -Vieät ngöõ

Giaùo Lyù: 10:15am - 11:45am
Vieät Ngöõ: 2:00pm - 3:00 pm
Thieáu nhi: 3:00pm - 4:00pm

Chöông Trình MuïC Vuï

Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo
Baø Lyù Thò Kim Phieán . . . 972-496-6752

Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï
OÂ. Vuõ Tieán Coâng..... (972)-679-8024

Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp
 Baø Vuõ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Ñoaøn Thanh Nieân Coâng Giaùo
A.Nguyeãn Theá Cöôøng . . .469-500-4189

Muïc Vuï Giôùi Treû
A.Quyù Phaïm .....214- 991-7894

Nhoùm Nguoàn Soáng
A.  Nguyeãn Trí.......(214) 406-3475 

Ban Traät Töï
Anh Chung Hoàng Haûi.... 214-517-5879

Nhoùm Laøm Ñeïp Nhaø Chuùa
OÂng Phaïm Ñöùc Höng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Coâ Nguyeãn T. T. Nga.. 972-890-7917

Coâ Ngoâ Hoaøng Chi........ 972-578-2309
Ban Baûo Trì

OÂ. Nguyeãn Minh Huøng .....214-244-1814

Khoái Theå Thao
 Anh Ñinh Vaên Chöông.......(214) 684-3120

HOäi QuAùN GiAùO xöù
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

NHAø BìNH AN (NHAø COáT)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

ÑAïi DiEäN BAûO Trôï ôN GOïi
Ñinh Vaên Chöông .... 214-684-3120

Chaùnh Xöù: Lm. Pheâroâ Buøi Quang Tuaán, DCCT
                   Phoù teá: Vincent Ñaøm höõu Thö

LòCh Trong Tuaàn

Thöù Ba 19-8: Th. Gioan EÂuñeâ, lm

Thöù Hai 18-8:

Thöù Tö  20-8:  Th. Beânañoâ, vieän phuï tieán só
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Khu 1:  OÂ. Traàn Vaên Maõo  469-212-5311
Khu 2:   OÂ. Phaïm Huy Theå (214)-603-2330
Khu 3:   OÂ. Nguyeãn Höõu Tính (972)272-9625
Khu 4:   OÂ. Nguyeãn Bình (469) 878-0510
Khu 5:   OÂ. Ngoâ Suoát (972) 644-5790
Khu 6:   OÂ. Nguyeãn Vaên Tieán (972) 479-0230
Khu 7:   OÂ. Nguyeãn Höng (214) 208-4488
Khu 8:   OÂ. Nguyeãn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9:   Baø Ngoâ Hoaøng Chi (972) 578-2309
Khu 10: OÂ. Phaïm Vaên Ñòa (469) 288-2310
Khu 11: OÂ. Leâ Taán Duõng (972) 384-0366
Khu 12: OÂ. Nguyeãn Kyø Sôn (972) 679-7339

CAùC GiAùO KHu

HOäi ÑOÀNG MuïC Vuï            
OÂ. Traàn Ngoïc Oanh. ... OTran15546@ AOL.com

HOäi ÑOÀNG TAøi CHAùNH
OÂ. Phaïm Höõu Tuaán . . . . . . . .469-879-9729

HOäi ÑOÀNG THöôøNG Vuï
OÂ. Nguyeãn Kyø Sôn . . . . . .     972-679-7339

KHOái PHuïNG Vuï
OÂ. Phaïm Ñöùc Huøng . . . . ....  469-212-3452
OÂ. Nguyeãn Höõu Ñaøo ............ 972-276-9879

Ban Thöøa Taùc Vuï röôùc Leã
OÂ. Lyù Phöôùc Hoàng . . . . .. .... 972-816-9109

Ban Thöøa Taùc Vuï Saùch Thaùnh
OÂ. Phaïm Vaên Laäp . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giuùp Leã
Quaùch Kyø Traân  .............. (210) 714- 5222

Ca Ñoaøn
Thaùnh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vöông  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .(214) 534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thieáu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CÑ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHOái GiA ÑìNH
Ban Döï Bò Hoân Nhaân

OÂ. Nguyeãn Traùc Dzieãm . . . 972-496-3561

CT Thaêng Tieán Hoân Nhaân Gia ñình
A. Nguyeãn Lyù . . . . . . . . . . 469-328-4702

Ñaïi dieän Toøa Aùn Hoân Phoái
 OÂ. Ngoâ Baù Nhaân  972-365-7032

KHOái GiAùO DuïC

Ban Giaùo Lyù
Sr. Traàn Janine Van, CMr.  816-489-6759

Ban Vieät Ngöõ
 Coâ Traàn Leâ Thuûy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hoäi Phuï Huynh
A. Nguyeãn xöùng: 469 450 3876

Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå
A.Phaïm Töôøng Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giaùo Lyù Döï Toøng
Phoù teá Ñaøm Höõu Thö . . . . .  972-523-0037

KHOái HOäi ÑOAøN 
Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

Anh Phaïm Ñöùc Laâm  ...    214-549-0897

Thöù Naêm 21-8: Th. Pioâ X, giaùo hoaøng

Thöù Saùu 22-8:  Leã Ñöùc Meï Nöõ Vöông- Leã Nhôù

  Thöù Baûy 23-8:  Th. Roâsa Lima, trinh nöõ



Khi Chuùa Gieâ-su ñeán mieàn Tia vaø Xi-ñoân, “coù moät 
ngöôøi ñaøn baø Ca-na-an, ôû mieàn aáy ñi ra, keâu leân 
raèng: “Laïy Ngaøi laø con vua Ña-vít, xin duû loøng 

thöông toâi! Ñöùa con gaùi toâi bò quyû aùm khoå sôû laém!”
Nghe vaäy Chuùa Gieâ-su vaãn thinh laëng, khoâng ñaùp laïi 

lôøi van xin thieát tha vaø raát chính ñaùng cuûa ngöôøi meï ñaùng 
thöông naày.

Duø vaäy, ngöôøi phuï nöõ vaãn khoâng chuøn böôùc, khoâng thaùo 
lui, khoâng thaát voïng, cöù tieáp tuïc baùm saùt Chuùa Gieâ-su ñeå 
van xin Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su voán laø Ñaáng giaøu loøng nhaân aùi, luoân saün 
saøng cöùu chöõa caùc beänh nhaân vaø xoùt thöông ngöôøi ñau khoå. 
Vaäy taïi sao hoâm nay Ngaøi khoâng ñaùp lôøi moät ngöôøi meï tha 
thieát caàu xin Chuùa cöùu chöõa cho con baø?

Vì giôø cuûa Ngaøi chöa ñeán.
Quaû vaäy, sau moät hoài bò quaáy raày bôûi nhöõng lôøi van lôn 

dai daúng cuûa ngöôøi ñaøn baø Ca-na-an, caùc moân ñeä ñeà nghò 
vôùi Chuùa Gieâ-su: “Xin Thaày baûo baø aáy veà ñi, vì baø cöù theo 
sau chuùng ta maø keâu maõi!”

Ñeán ñaây, Chuùa Gieâ-su toû cho caùc moân ñeä hieåu lyù do vì 
sao Ngaøi im laëng: “Thaày chæ ñöôïc sai ñeán vôùi nhöõng con 
chieân laïc cuûa nhaø Ít-ra-en maø thoâi.” Noùi khaùc ñi, phaïm vi 
phuïc vuï cuûa Chuùa Gieâ-su vaøo thôøi ñieåm ñoù, ñöôïc khoanh 
laïi trong phaïm vi daân toäc Ít-ra-en maø chöa traûi roäng 
ñeán muoân daân muoân nöôùc. Giôø phuïc vuï ngoaïi bang chöa 
ñieåm.

Bieát vaäy nhöng ngöôøi phuï nöõ Ca-na-an vaãn khoâng luøi 
böôùc. Baø ñeán suïp laïy döôùi chaân Chuùa Gieâ-su vaø van lôn 
raèng: “Laïy Ngaøi, xin cöùu giuùp toâi!”

Laàn naày, Chuùa Gieâ-su toû ra kieân quyeát, Ngaøi ñaùp: 
“Khoâng neân laáy baùnh daønh cho con caùi maø neùm cho luõ 
choù con.”

Neáu ñaët mình vaøo hoaøn caûnh ngöôøi phuï nöõ Ca-na-an, 
chuùng ta caûm thaáy cay ñaéng bieát chöøng naøo khi nghe 
nhöõng lôøi ñoù vaø chaéc chaén seõ thaát voïng ruùt lui. Theá nhöng 
ngöôøi phuï nöõ naày vaãn khoâng giaän, khoâng tuûi, khoâng buoàn 
tröôùc caâu traû lôøi cöùng coûi cuûa Chuùa Gieâ-su, traùi laïi coøn toû 
ra ñoàng caûm vôùi Ngaøi. Baø thöa: “Thöa Ngaøi, ñuùng theá.” 
Roài baø döïa vaøo ngoân töø cuûa Chuùa Gieâ-su ñeå thöa vôùi Ngaøi: 
“Nhöng maø luõ choù con cuõng ñöôïc aên nhöõng maûnh vuïn treân 
baøn chuû rôi xuoáng.”

Ñeán ñaây thì Chuùa Gieâ-su khoâng theå naøo choái töø ñöôïc 
nöõa. Ngaøi ñaùp öùng nguyeän voïng cuûa baø: “Naøy baø, loøng tin 
cuûa baø maïnh thaät. Baø muoán sao thì seõ ñöôïc vaäy.” Töø giôø 
ñoù, con gaùi baø ñöôïc khoûi.”

 Theá laø cuoái cuøng, ngöôøi phuï nöõ Ca-na-an ñaõ ñaït ñöôïc 
nguyeän voïng cuûa mình.

Cho duø vaøo thôøi ñieåm ñoù, Chuùa Gieâ-su chæ ñöôïc sai ñeán 
vôùi nhöõng chieân laïc nhaø Ít-ra-en maø thoâi (Mt 15, 24);

Cho duø keá hoaïch cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa coù tính caùch 
tieäm tieán, baét ñaàu töø Ít-ra-en tröôùc roài môùi lan toûa ra 
muoân daân sau (Ga 4, 22b);

Cho duø theo leõ phaûi thì khoâng neân laáy baùnh cuûa con 
caùi trong nhaø maø trao cho ngöôøi xa laï (Mt 15, 26); Nhöng 
loøng tin maïnh meõ vaø söï beàn bó caàu xin cuûa ngöôøi phuï nöõ 
Ca-na-an nhö gioøng suoái kieân trì löu chaûy laøm xoùi moøn 
quyeát ñònh ban ñaàu cuûa Chuùa Gieâ-su, laøm thay ñoåi keá 
hoaïch cöùu ñoä tieäm tieán cuûa Thieân Chuùa, khieán Chuùa Gieâ-
su phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa baø ngay luùc baáy giôø, cho duø 
giôø cuûa Ngaøi chöa ñeán. Ñuùng laø nöôùc chaûy ñaù moøn! Vaø theá 
laø töø ñaây, ôn cöùu ñoä baét ñaàu vöôït ra khoûi bieân giôùi Ít-ra-
en ñeå ñöôïc roäng ban cho muoân daân muoân nöôùc.

* * *
 Hình aûnh Chuùa Gieâ-su trong Tin Möøng hoâm nay coù 

theå khieán cho nhieàu ngöôøi caûm thaáy bò soác vì thaùi ñoä 
cöùng coûi, laïnh luøng cuûa Chuùa tröôùc nhöõng lôøi van xin tha 
thieát cuûa ngöôøi phuï nöõ Ca-na-an. Hình aûnh naày khaùc haún 
dung maïo bình thöôøng cuûa Ngaøi maø chuùng ta gaëp thaáy 
trong Tin Möøng, luùc naøo cuõng chaïnh loøng loøng xoùt thöông 
ngöôøi ñau khoå, luùc naøo cuõng saün saøng hieán thaân phuïc vuï 
moïi ngöôøi.

Ñoâi khi Chuùa Gieâ-su toû ra nhö theá ñeå chöùng toû cho 
chuùng ta hieåu raèng: baát cöù ai beàn bó, nhaãn naïi vaø khieâm 
toán caàu xin Thieân Chuùa ñaùp öùng nhöõng nhu caàu chính 
ñaùng cuûa mình, nhö ngöôøi phuï nöõ Ca-na-an treân ñaây, thì 
chaéc chaén ngöôøi aáy seõ ñöôïc ñaùp öùng, cho duø ban ñaàu xem 
ra nhö theå Thieân Chuùa chaúng chuùt löu taâm ñeán noãi cô 
cöïc cuûa mình.

Vaø qua Tin Möøng hoâm nay, Chuùa Gieâ-su cuõng trao cho 
chuùng ta bí quyeát ñeå ñaït ñöôïc thaéng lôïi trong moïi coâng 
vieäc ôû ñôøi. Ñoù laø: ai kieân gan beàn chí, ngöôøi ñoù seõ thaønh 
coâng.

Laïy Chuùa Gieâ-su,
Bieát bao laàn chuùng con caàu xin maø chaúng ñöôïc nhö yù, 

chæ vì ñieàu chuùng con caàu xin khoâng chính ñaùng hoaëc coù 
haïi cho ñôøi soáng thieâng lieâng. Chuùa laø Cha nhaân laønh, 
Chuùa khoâng theå naøo ban cho con caùi mình nhöõng ñieàu 
khoâng hay, khoâng toát.

Cuõng coù khi chuùng con keâu caàu maø chaúng ñöôïc, chæ 
vì nguyeän caàu khoâng ñuùng caùch: caàu xin caùch noâng noåi, 
thieáu tin töôûng, thieáu kieân trì… Theá roài, thay vì töï traùch 
mình, chuùng con ñaâm ra giaän hôøn, oaùn traùch Chuùa.

Xin cho chuùng con bieát caàu nguyeän caùch khieâm toán, 
nhaãn naïi vaø lieân læ nhö ngöôøi phuï nöõ xöù Ca-na-an trong 
Tin Möøng hoâm nay, ñoù laø bí quyeát ñeå ñöôïc ñoùn nhaän voâ 
vaøn hoàng aân cuûa Chuùa.

Caâu ghi loøng cho tuaàn: “Naøy baø, baø coù loøng maïnh tin” (Mt 15:28)

Linh muïc Inhaxioâ Traàn Ngaø
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 8/2014

19/08:  Khai giảng lớp Giáo lý Dự Tòng lúc 7:30pm tại phòng 142 trung tâm Thánh An Phong
22/08:  Family Night – Sẽ chiếu bộ phim Pi-ô XII – phần I sau thánh lễ 7pm tại nhà thờ
27/08:  Thánh Monica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
28/08:  Thánh Augustinô, GMTS - Bổn mạng ca đoàn Augustine - Bổn mạng Ban Giáo Lý Dự Tòng.
29/08:  Family Night – Sẽ chiếu bộ phim Pi-ô XII – phần II sau thánh lễ 7pm tại nhà thờ

Thông báo của Khối Giáo Dục
Niên học 2014-15

• August 31: Văn phòng sẽ đóng cửa vào Labor 
Day weekend.

• September 7: Khai giảng niên học mới 2014-
15 (Xin theo dõi bản tin Mục vụ cuối tháng 8 
để biết thêm chương trình).

• September 28: Chúa nhật cuối cùng để 
withdraw và nhận “full refund”

Buổi Cầu Nguyện của Nhóm Pro-Life Dallas
Sáng Thứ Bẩy sắp tới, (Saturday Aug 16th), lúc 10 giờ sáng, nhóm Pro-Life Dallas sẽ có buổi cầu nguyện trước một trung 
tâm phá thai mới bắt đầu hoạt động tại Dallas tại địa chỉ:    7989 West Virginia Dr, Dallas.

Lời cầu nguyện của tất cả chúng ta rất cần thiết đế ngăn chặn hành động dã man, giết hại tàn nhẫn các thai nhi đến 
5 tháng trong bụng mẹ. 

Peaceful prayer vigil, 10:00 a.m. on public right-of-way (sidewalk) outside (All faiths welcome!)
This Saturday is our  first  opportunity  to  Stand4Life  as  a  community against the latest invasion of the abortion industry in 
Dallas.  Abortion Giant Planned Parenthood has raised its sign, marking the insidious arrival of its big abortion business in South 
Dallas, where they commenced the tragic killing of innocent unborn children last week.  
 I hope you can join us for the initial community-wide prayer vigil on the public sidewalk outside the site on Saturday at 10 a.m., 
and the subsequent community meeting at 11:30 a.m., featuring experts in fighting the abortion industry. 
Your devotion to the cause of life has helped deliver a great blow to abortion in Texas as so many facilities, unwilling to comply with 
the new health and safety standards for their clients, are closing their doors.  But the battle for an abortion-free Texas is not over, 
and demands our continued diligence.  I look forward to our next Stand4Life on the front lines in Dallas this Saturday.
For an abortion-free Texas,

Karen Garnett
Executive Director
Catholic Pro-Life Committee / Pro-Life Dallas

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 17/8/2014 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Ô/B Nguyễn Văn Minh        972-675-6405
            2318 Saharah Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 2     A/C Cường Trinh         469-463-8397
            3901 Blacksmith Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 3     Ô/B Nguyễn Văn Loan        214-227-3549
            4106 Timberline Dr., Garland, TX 75042
Giáo Khu 4     A/C Nguyễn Bình         469-878-0510
            2601 Breanna Way, Garland, TX 75040
Giáo Khu 6     A/C Phú Thúy         214-478-3675
            2817 Oak Springs Dr., Garland, TX 75044
Giáo Khu 8     Ô/B Trần Duy Điền        214-909-5142
            5414 Bobtown Rd., Garland, TX 75043
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:    $10,510.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ:          $50.00
Tiền Rửa Tội:          $220.00
Tiền Quảng Cáo:      $1,345.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):          $50.00
Lệ Phí Tòa Án Hôn Phối:        $150.00

SDB Tên                       Số Tiền
0143 Lê Hữu Quang      $20.00
0498 Trần Minh      $19.00
0661 Trần Quý Đôn      $20.00
0831 Nguyễn Đăng Khoa     $20.00
0965 Ẩn Danh      $50.00
1294 Nguyễn Xuân Phúc       $5.00
1309 Võ Văn Phúc      $20.00
1656 Nguyễn Tuấn Khải       $5.00
  Khối Giáo Dục (Học Phí)            $470.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 10/8/2014

 SDB Tên                       Số Tiền
1701 Lê Huy Phương      $20.00
1748 Nguyễn Văn Hữu       $5.00
1791 Nguyễn Hữu Lộc     $40.00
1830 Nguyễn Huy Đắc     $20.00
2224 Nguyễn Khải        $5.00
2472 Đoàn Phương Thảo     $10.00
2475 Nguyễn Văn Hân       $5.00
2531 Bùi Kỳ          $30.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):
Ngăn Số   Tên                            Số Tiền

0214 Nguyễn Thị Như Ý       $200.00
0362 Nguyễn Lệ Chi       $100.00
0369 Ralph Nguyen        $200.00
0599 Lê Trung Thược       $100.00

Come & See
 SISTERS OF THE HOLY FAMILY OF NAZARETH

Invite you to: A day with the sisters for young women!
Ages 14 and up are welcome - September 6, 2014 - 8am-6pm!

Discernment Weekend,  Sept. 5-7 for 18 and older
Good Shepherd Convent - 1814 Egyptian Way, Grand Prairie, TX 75050

Need to pre-register to attend: Sr. Mary Paul Haase  
smpaul@icgrandprairie.org - Phone:  972-641-4496
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Xin Lưu Ý về việc Giao thông và Đậu Xe Trong Khuôn Viên Nhà Thờ
Xin Đậu Xe Đúng Nơi Quy Định

Không đậu xe những chỗ dành cho xe cứu thương và xe cứu hỏa.  Nếu đậu sai nơi qui định, số xe của quí vị 
sẽ được ghi lại và cảnh báo lần đầu.  Nếu tái phạm xe sẽ bị cẩu đi.

Không đậu xe trong những chỗ  có những vạch chéo bên cạnh Handicap parking vì những chỗ này dành cho 
wheelchair ra hoặc vào xe dễ dàng.

***

If parking in the Fire Lane & No Parking Zone, you will receive a warning ticket and your licence plate 
number will be recorded.  If vilolation occurs again, your vehicle will be towed at your expense.

Vehicles may not park in the crosshatched pattern located next to a space displaying the International 
Symbol of Access (wheelchair symbol).  The crosshatched sections of these spaces are for wheelchair and 
wheelchair lift access.

***

Để việc lưu thông xe trong khuôn viên nhà thờ được tốt đẹp và an toàn cho mọi người, xin quý vị vui 
lòng tuân theo sự hướng dẫn của các anh em trong Ban Trật Tự.

Chân thành cám ơn quý anh trong ban Trật Tự đã hy sinh thời giờ và công sức trong việc giữ gìn trật tự 
trong các Thánh lễ.  Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý anh và gia đình.

 Suy nieäm
Tám Mối Phúc Thật

Buổi sáng sau cuộc họp lịch sử cho hòa bình ở Vatican, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi sự can đảm sống 
hiền lành để đánh bại hận thù, Đức Thánh Cha đã tập trung vào các mối phúc thật trong bài giảng thánh lễ 
sáng thứ Hai 9 tháng 6 tại nhà nguyện Santa Marta.

Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người bèn dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
[Xem tiếp trang 6]
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Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành 
cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh 
em cũng bị người ta bách hại như thế.
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt 
đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô 
dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta 
chà đạp thôi.
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành 
xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng 
có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên 
đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, 
ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên 
hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, 
mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời.”
Suy tư trên Tin Mừng trong ngày về những mối phúc 
thật, Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả các mối phúc 
như một “chương trình”, như “một giấy căn cước của 
một Kitô hữu”. Nếu anh chị em tự hỏi mình làm thế 
nào tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt, thì đây là 
câu trả lời của Chúa Giêsu, một câu trả lời dẫn đến 
một thái độ đi ngược lại não trạng con người ngày 
nay rất nhiều.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Sự giàu có 
không cho chúng ta sự bảo đảm, trong thực tế khi trái 
tim quá đầy chật và tự mãn, nó không còn có chỗ cho 
Lời Chúa.
Phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được ủi an. Thế giới 
cố thuyết phục để chúng ta tin rằng hạnh phúc, niềm 
vui và giải trí là những điều tốt nhất trong cuộc sống; 
và sẽ là bất hạnh khi chúng ta có những vấn đề về 
bệnh tật hoặc những nỗi đau trong gia đình. Thế giới 
không muốn đau khổ, nó thích lờ đi và che đậy hết 
những tình huống đớn đau. Chỉ có người dám nhìn 
thẳng vào sự vật, chỉ có những ai có con tim biết rơi 
lệ mới hiểu thế nào là hạnh phúc và sẽ được an ủi, sự 
an ủi của Chúa Giêsu, chứ không phải của thế gian.
Phúc thay ai hiền lành trong cái thế giới chồng chất 
các cuộc chiến, những lập luận hận thù. Chúa Giêsu 
nói: hãy nói không với chiến tranh, nói không với 
hận thù. Hãy sống hòa bình và hiền lành.
Nếu anh chị em hiền lành trong cuộc sống, mọi người 
sẽ nghĩ rằng anh chị em không được khôn cho lắm. 
Cứ để họ nghĩ như thế đi. Nhưng anh chị em hiền 

lành là bởi vì với sự hiền lành này, anh chị em sẽ thừa 
hưởng trái đất. 
Phúc cho những ai đói khát sự công chính. Thật là 
dễ dàng để băng hoại và đổ thừa rằng: đời mà! Bao 
nhiêu những bất công mà não trạmg này đã gây ra; và 
có bao nhiêu người phải đau khổ vì những bất công 
ấy. Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những ai đấu tranh 
chống lại sự bất công.”
Phúc thay ai có lòng thương xót vì họ sẽ được 
Thiên Chúa xót thương. Những người có lòng xót 
thương là những người tha thứ và hiểu những sai lầm 
của người khác. Chúa Giêsu đã không nói “phúc cho 
những ai tìm cách trả thù”. Phúc cho những ai tha 
thứ, cho những ai đầy lòng thương xót. Bởi vì chúng 
ta đều là một phần của một đội quân đông đảo những 
người đã từng được tha thứ! Chúng ta đã được thứ 
tha. Đó là lý do tại sao phúc thay cho những ai dấn 
bước trên con đường tha thứ.
Phúc thay ai có lòng thanh sạch, họ là những người 
có một trái tim tinh khiết đơn giản không bụi bẩn, 
một trái tim biết yêu một cách tinh khiết
Phúc thay ai kiến tạo hòa bình. Nhưng thật đáng 
tiếc là trong chúng ta có cơ man những nhà hoạch 
định chiến tranh hay thủ phạm của sự hiểu lầm! Khi 
ta nghe một cái gì đó từ một người, và chỉ một giây 
sau đã quay sang đồn thổi cho người khác, mở rộng, 
thêm thắt thành những phiên bản khác... ta đang hình 
thành ra thế giới của tin đồn. Những người ngồi lê đôi 
mách là những người không thực hiện hòa bình, là kẻ 
thù của hòa bình. Họ không được chúc phúc.
Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính. Bao nhiêu 
người đã bị bách hại, và tiếp tục bị bách hại chỉ đơn 
giản là vì họ đã chiến đấu cho công lý. 
Để kết luận, Đức Thánh Cha nói:
Tám Mối Phúc Thật đại diện cho “một chương trình 
sống” chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Tuy 
đơn giản nhưng rất cam go. Nếu chúng ta muốn tìm 
kiếm thêm, Chúa Giêsu còn chỉ cho chúng ta một 
điều khác đã được viết trong Tin Mừng thánh 
Matthêu, chương 25: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã 
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách 
lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi 
đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta 
ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. Với Tám Mối Phúc 
Thật và Matthêu 25 - người ta có thể sống một đời 
sống Kitô hữu thánh thiện.
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Thông Báo của Khối Giáo Dục
Kính mời Quý Thầy Cô Trưởng Giáo Lý Việt Ngữ và Huynh Trưởng TNTT tham dự Buổi tĩnh Huấn vào 
Chúa nhật ngày 24/08/2014 tại Hội Trường Trung Tâm Thánh An Phong.  
Chương trình gồm chia sẻ của Cha xứ Bùi Quang Tuấn, workshop “How to Effectively Engage Students” 
của Dr. Dorothy Jonaitis, và Safety Environment Training của giáo phận Dallas.  
Buổi tĩnh huấn sẽ bắt đầu 9 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều.
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Bộ phim Pi-ô XII
Ngày chiếu:  22 và 29 tháng Tám, 2014 sau Thánh Lễ chiều

Chiếu tại:  Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dựa trên các văn kiện của Vatican 
và các chứng tích cá nhân dùng 
cho việc phong thánh Đức Giáo 
Hoàng Pi-ô XII, bộ phim lịch sử 
do diễn viên James Cromwell thủ 
vai chính nói lên sự tranh đấu cao 
cả nhưng thầm lặng của vị Giáo 
Hoàng và nhiều người khác để 
cứu sống người Do Thái trong Đệ 
Nhị Thế Chiến.  Sau khi Phát-xít 
chiếm đóng La mã vào năm 1943, 
kế hoạch bắt cóc Giáo Hoàng của 
Hitler bị phô bày trong khi quân 
Phát-xít tìm đủ mọi cách để khống 
chế vị thủ lãnh tinh thần ở Ý đang 
chống lại họ một cách mạnh mẽ.  
Tất cả những điều đó được kể lại 
trong một câu chuyện đầy kịch 
tính đi ngược dòng lịch sử qua các 
văn kiện và chứng cớ của các nhân 
chứng mà đến lúc này mới được 
biết đầy đủ.
Mặc dù cố gắng tận tụy, Giáo 
Hoàng Pi-ô XXII không thể ngăn 
cản một số những biến cố kinh 
hoàng xảy ra ở La mã khi hàng 
ngàn nạn nhân bị trục xuất và đem 
đi thiêu sống ở Auschwitz.  Lịch 
sử ghi nhận 10,000 người Do Thái 
được cứu, giấu trong các nhà thờ 
và tu viện ở La mã, nhiều hơn bất 
cứ thành phố nào bị quân Phát-xít 
chiếm đóng.
Ngay trong hàng ngũ sĩ quan Phát-
xít, một số chống lại sự man rợ đó.  Dưới bầu trời La mã, cả người được cứu và người mất mạng, cả người 
bị hành hình và kẻ hành hình, dùng mạng sống của họ để kêu gào lời than khóc của Giáo Hoàng: Hòa bình 
cứu sống tất cả, nhưng chiến tranh sẽ hủy diệt tất cả.  

Bộ phim Pi-ô XII của nhà xuất bản Ignatius Press do James Cromwell, Alessandra Mastronardi, Marco 
Froschi và Ettore Bassi đóng và do Christian Duguay đạo diễn.


