


của người Kitô hữu 
thì không ai hoặc 
hoàn cảnh nào có 
thể tước đoạt được 
bởi vì như Toát Yếu 
Giáo Lý Giáo Hội 
Công Giáo chỉ rõ: 
“[Các mối phúc] 
nêu lên những đặc 
tính đích thực của 
đời sống người Kitô 
hữu và mạc khải 

cho con người cùng 
đích hoạt động của họ: đó là hạnh phúc đời đời… [đồng 
thời] đáp lại lòng khao khát bẩm sinh về hạnh phúc mà 
Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn con người, để lôi kéo họ 
về với Ngài. Chỉ mình Ngài mới có thể lấp đầy khao khát 
ấy.” (số 360 & 361) 

Khi hiểu chữ “Phúc” theo nghĩa trên, chúng ta không 
ngạc nhiên khi thấy có những vị dám chết cho đức tin của 
mình như Các Thánh Tử đạo Việt Nam, hoặc dám sống cho 
người nghèo khổ bất hạnh như Thánh Têrêxa Calcutta, hoặc 
tận tâm tận lực hướng dẫn Giáo hội hoàn vũ sống đúng theo 
tinh thần Tin Mừng như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 
II.

Trong tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, chúng ta hãy 
bước vào Năm Mới Đinh Dậu với ý thức rằng Thiên Chúa là 
căn nguyên và cùng đích của đời người, đang và sẽ tiếp tục 
ban cho chúng ta nhiều ân sủng để chúng ta biết sống yêu 
mến và phụng thờ Ngài cùng phục vụ tha nhân. Chúng ta 
không biết cuộc đời của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu nhưng 
theo Thánh Giám mục Phanxicô Salê (1567-1622), đó là: 
“Cuộc đời ngắn nhất là cuộc đời tốt nhất nếu nó dẫn đưa 
chúng ta về cuộc sống đời đời.”

Vậy trong Tân Niên Đinh Dậu này, chúng ta hãy phó thác 
cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội, và Giáo hội trong bàn 
tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Và rồi chúng 
ta hãy cầu xin Mẹ Maria “đầy ơn phúc” giúp chúng ta biết 
tận dụng thời gian để sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa 
bằng cách từ bỏ những gì là hẹp hòi, ích kỷ, giận dữ, ganh 
ghét, thù hằn và thực hành nhân đức yêu thương và tha thứ. 
Có như thế, lời dạy của Chúa Giêsu “Phúc cho ai…” không 
phải là một lời hứa xa xôi nào đó nhưng là một thực tại hạnh 
phúc ngay từ bây giờ cho chúng ta là những người con cái 
của Thiên Chúa.

Chúa nhật thứ 4 
Thường niên 
năm A hôm 

nay trùng với Mồng 2 
Tết Đinh Dậu. Nhắc 
đến Tết, chúng ta 
nghĩ ngay đến những 
lời chúc năm mới. 
Trong một số câu 
chúc tôi đọc được đó 
đây trên báo chí, tôi 
thấy có câu như sau: 
“Cung chúc Tân niên. Sức khoẻ vô biên. Thành công liên 
miên. Hạnh phúc triền miên. Túi luôn đầy tiền. Sung sướng 
như tiên. Ngàn sự như ý. Vạn lần như mơ. Triệu sự bất ngờ. 
Không chờ cũng đến. Năm hết Tết đến. Rước lộc vào nhà. 
Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ 
phát tài. Già trẻ gái trai. Xum vầy hạnh phúc. Vạn sự như ý. 
An khang thịnh đạt. Phát đạt tứ bề. Thoả thuê ân phúc.”

Dĩ nhiên ai cũng biết lời chúc kể trên chỉ có tính cách 
nghe cho vui tai mà thôi, bởi vì theo luật tự nhiên thì càng 
có tuổi thì sức khỏe càng yếu đi và rồi kinh nghiệm cuộc 
đời dạy cho chúng ta rằng những lời chúc đại loại như thế 
chẳng khi nào thành sự thật cả. Còn nữa, mặc dù trong năm 
mới ai cũng muốn hạnh phúc nhưng ai mà biết được những 
gì sẽ xảy đến trong năm mới cho chúng ta và cho thế giới 
này! 

Vì thế Lời Chúa trong Phụng vụ Thánh lễ Chúa nhật 
hôm nay nhắc nhở chúng ta về thế nào là hạnh phúc đích 
thực qua trung tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu, tức là 
“Tám Mối Phúc Thật” hay còn gọi là “Hiến Chương Nước 
Trời”.

Trước hết, chúng ta cần phải hiểu lời dạy của Chúa Giêsu 
về chữ Phúc trong “Phúc cho ai… hoặc “Phúc thay ai…” 
không phải là niềm hy vọng về những điều sẽ xảy ra hoặc là 
những lời tiên tri về một tương lai hạnh phúc nào đó mà là 
lời chúc mừng về một thực tại đang hiện diện ngay đây và 
bây giờ. Một điều nữa về chữ “Phúc” mà Chúa muốn chúng 
ta hiểu trong “Tám Mối Phúc Thật” liên quan đến niềm 
vui thâm sâu, không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống theo 
cách suy nghĩ bình thường của con người về “hạnh phúc” 
tức là lệ thuộc vào ngoại cảnh, chẳng hạn như một tay 
nghiện rượu thì hạnh phúc nằm trong chai bia, chai rượu, 
hoặc một người nghiện cờ bạc thì hạnh phúc nằm trong 
sòng bài hoặc cá độ trên mạng… Ngược lại, “mối phúc” 

Câu ghi lòng trong tuần: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.” Mt 5, 3

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 29/1: Tuaàn IV Thöôøng nieân naêm A. Moàng

2 Teát Ñinh Daäu. Caàu Cho OÂng Baø Toå Tieân.
Quyeân tieàn laàn 2 cho Giaùo hoäi taïi Chaâu Myõ Latinh

- Thöù Hai 30/1: Moàng 3 Teát Ñinh Daäu. Caàu Cho Coâng
AÊn Vieäc Laøm.

- Thöù Ba 31/2: Leã Thaùnh Gioan Bosco, Linh muïc. Leã
Nhôù.

- Thöù Tö 1/2 trong Tuaàn IV Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùnh 2/2: Leã Daâng Chuùa Gieâsu Vaøo

Ñeàn Thôø. Leã Kính. Ngaøy Theá Giôùi Ñôøi Soáng 
Thaùnh Hieán.

- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 3/2: Leã Thaùnh Blasioâ, Giaùm
muïc, Töû ñaïo; Thaùnh Ansgar, Giaùm muïc.

- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 4/2: Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 5/2: Tuaàn V Thöôøng nieân naêm A.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc 
söï ra ñi cuûa

Baø Lucia Phuøng Thò Phao
Sinh ngaøy 1/1/1920

Taï theá ngaøy 21/1/2017
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 

ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn Lucia 
veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy troâng cho 

tang quyeán.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 2/2017
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (3/2)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau thaùnh leã 7 giôø toái.

* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (4/2)
Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán

tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 30 saùng 
ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 giôø toái. Caùc 
giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân trong thinh laëng.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông xoùt

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.

NGHÆ HOÏC TEÁT ÑINH DAÄU 2017
VIETNAMESE NEW YEAR SCHOOL BREAK 

Ñeå möøng Teát Ñinh Daäu, Chöông Trình Giaùo Lyù-
Vieät Ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ khoâng coù lôùp 
hoïc vaø sinh hoaït vaøo Chuùa nhaät 29/1/2017. Caùc em 
hoïc sinh vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ ñi hoïc vaø sinh 
hoaït trôû laïi vaøo Chuùa nhaät 5/2/2017.

In observance of Vietnamese New Year (Year of the 
Rooster), there will be no Faith Formation Classes, 
Vietnamese Language Classes, and Eucharistic Youth 
Activities on Sunday, January 29, 2017. Students will 
return to Sunday School on Sunday, February 5th, 

2017. 

TEÁT ÑINH DAÄU
TAÏ ÔN CHUÙA & CAÛM ÔN NHAU !

  Trong taâm tình taï ôn Thieân Chuùa ñaõ ban cho Giaùo 
xöù böôùc vaøo moät Naêm Môùi Ñinh Daäu, Giaùo xöù chaân 
thaønh caûm ôn caùc Ban Ngaønh Ñoaøn theå vaø Caù nhaân 
ñaõ giuùp coâng, giuùp cuûa trong vieäc toå chöùc möøng Xuaân 
môùi vôùi tinh thaàn ñoaøn keát vaø yeâu thöông töø vieäc 
Trang trí & Haùt leã trong Nhaø thôø cho ñeán vieäc Laøm 
Baùnh Chöng, Baùnh Teùt, Toå chöùc Hoäi chôï vaø Naáu aên, 
Vaên ngheä, Trật Tự…

Xin Thieân Chuùa tieáp tuïc gìn giöõ vaø ban ôn cho 
Giaùo xöù chuùng ta ngaøy theâm thaêng tieán trong ñöùc tin 

vaø haêng say trong ñöùc meán.

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 23  
MUØA XUAÂN 2017

Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 17 thaùng 
2, 2017 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong 
cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn 
lieân tieáp:

- Thöù Saùu 17 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 18 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

- Thöù Saùu 24 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 25 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.Neáu coù thaéc maéc 
xin goïi:972-414-7073.



PHỤ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI
Tu Viện Thánh Gioan Neumann

Ngày 20 tháng 1 năm 2017

THƠ MỜI
Trân trọng kính mời quí hội viên, thân hữu 

và gia quyến đến tham dự:
Thánh Lễ Minh Niên Xuân Đinh Dậu

Thời gian: Sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2017, 
lúc 11 giờ

Địa điểm: Tu Viện Thánh Gioan Neumann
3912 S. Ledbetter Dr.

Dallas, TX 75236
(972) 296-6735

Sau thánh lễ có tiệc vui xuân và văn nghệ 
do các thầy phụ trách.

Kính chúc quí vị và gia quyến
 một năm mới an bình hạnh phúc,

 chứa chan hồng ân Chúa.
Thân mến trong Chúa Kitô,

Linh Mục Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R
Bề trên Tu Viện Gioan Neumann
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“VOÕ SÓ ÑAÏO” NHAÄT TAKAYAMA UKON ÑÖÔÏC PHONG CHAÂN PHÖÔÙC
Leã phong chaân phöôùc cho 'baäc ñaùng kính' Justo 

Takayama Ukon (1552-1615), danh hieäu "Samurai cuûa 
Chuùa Kitoâ", moät ngöôøi con yeâu quí cuaû Giaùo Hoäi Nhaät 
Baûn, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 07 thaùng 2 taïi thaønh 
phoá Osaka, Nhaät baûn.

Ñoù laø lôøi xaùc nhaän cuûa Ñöùc Giaùm Muïc Isao Kikuchi, 
SVD, cuûa Giaùo phaän Niigata vaø laø Chuû tòch Caritas cuûa 
Nhaät Baûn. Ngaøi cho bieát thôøi gian vaø nôi cöû haønh ñaõ 
ñöôïc chính thöùc chaáp nhaän qua nhöõng lieân laïc giöõa Hoäi 
Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Nhaät Baûn vaø Toøa Thaùnh.

Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ ñaõ kyù saéc leänh phong 
chaân phöôùc vaøo ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2016 vaø Giaùo Hoäi 
Nhaät Baûn ñaõ boû ra moät naêm trôøi daøi ñeå chuaån bò cho söï 
kieän phong chaân phöôùc, vôùi yeâu caàu laø buoåi leã ñöôïc cöû 
haønh treân laõnh thoå Nhaät Baûn.

Toøa Thaùnh hoan ngheânh söï vieäc naøy vaø Ñöùc Hoàng Y 
Angelo Amato, Toång Tröôûng Boä Tuyeân Thaùnh seõ chuû 
trì buoåi leã ñoù, seõ ñöôïc phaùt soùng tröïc tieáp treân nhöõng 
ñaøi truyeàn hình taïi Nhaät Baûn.

Trong soá nhöõng vò thaùnh cuûa Giaùo Hoäi “Ñaát Maët 
Trôøi Moïc” (töùc Nhaät baûn), coù ñeán 42 vò thaùnh vaø 393 
chaân phöôùc, bao goàm caû caùc nhaø truyeàn giaùo chaâu AÂu. 
Haàu heát laø nhöõng vò töû ñaïo ñaõ bò gieát "vì ñöùc tin" qua 
nhieàu ñôït baùch haïi, nhöng tröôøng hôïp cuûa 'chaân phöôùc' 
Takayama laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät: Ngaøi trong thöïc 
teá laø moät giaùo daân, moät chính trò gia, moät ngöôøi lính (laø 
moät chö haàu vaø laø moät samurai), ñaõ khoâng bò gieát 
nhöng ñaõ choïn con ñöôøng theo chaân Chuùa Kitoâ, laø 
ngöôøi ñaõ soáng ngheøo khoù, vaâng lôøi vaø daâng mình ñeå 
chòu ñoùng ñinh.

'Chaân phöôùc' Ukon ñaõ töø boû ñòa vò xaõ hoäi sang giaàu 
ñeå trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Tin Möøng. Sinh ra 
trong moät gia ñình ñòa chuû, Ukon ñaõ theo ngöôøi cha 
chuyeån ñoåi sang Coâng giaùo ôû tuoåi 12, qua vieäc tieáp xuùc 
vôùi caùc giaùo só Doøng Teân.

Tin Möøng ñöôïc truyeàn sang Nhaät Baûn bôûi linh muïc 
doøng Teân laø Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ töø naêm 1549 vaø ñaõ 
nhanh choùng lan roäng. Nhöng khi töôùng quaân 'Shogun' 
Toyotomi Hideyoshi leân caàm quyeàn vaø ra leänh caám 
ñaïo, taát caû caùc laõnh chuùa phong kieán ñaõ chaáp nhaän tuaân 
theo ngoaïi tröø Ukon. Ngaøi ñaõ bò töôùc maát taøi saûn, töôùc 
vò, ñòa vò xaõ hoäi, danh döï vaø nhaân phaåm, trôû thaønh moät 
keû lang thang vaø buoäc phaûi löu vong.

Cuøng vôùi ba traêm Kitoâ höõu Nhaät Baûn khaùc, Ngaøi 
troán sang Manila (Phi Luaät Taân), nhöng chæ boán möôi 
ngaøy sau khi ñeán nôi thì Ngaøi ngaõ beänh vaø qua ñôøi vaøo 
ngaøy 04 thaùng 2, 1615.

Ngay töø theá kyû XVII Giaùo hoäi Nhaät Baûn ñaõ tuyeân boá 
söï thaùnh thieän cuûa Ngaøi, nhöng chính saùch coâ laäp cuûa 
Nhaät baûn luùc baáy giôø ñaõ ngaên chaën caùc cuoäc ñieàu tra. 
Maõi tôùi naêm 1965, tröôøng hôïp cuûa Ngaøi môùi ñöôïc caùc 
giaùm muïc Nhaät Baûn 'khai quaät leân' vaø cuøng nhau thuùc 
ñaåy quaù trình phong chaân phöôùc.

Moät boä phim taøi lieäu noùi veà caâu chuyeän cuûa 
Ngaøi:"Ukon Samurai: The Way of the Sword, the way 
of the cross" (Ukon Samurai: Con ñöôøng göôm giaùo, con 
ñöôøng thaäp giaù), ñaõ ñöôïc saûn xuaát bôûi "Aurora Vision" 
döôùi söï baûo trôï cuûa Hoäi ñoàng Giaùo hoaøng veà Vaên hoùa, 
söï hôïp taùc cuûa Ñaïi söù quaùn Nhaät Baûn caïnh Toøa Thaùnh, 
cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn, cuûa hoäi caùc tu só 
Doøng Teân ngöôøi YÙ, vaø cuûa "UÛy ban phim Trentino". 

Traàn Maïnh Traùc

XUAÂN TIN YEÂU
Xuaân Tin Yeâu ñang veà treân ñaây ñoù
Xuaân an bình khai nôû vaïn ngaøn hoa

Xuaân baát dieät höông daâng tröôùc thieân toøa
Xuaân hoäi ñuû muoân loøng Tin, Caäy, Meán.

Xuaân chuùng con giaùo daân daâng lôøi nguyeän
Xuaân hanh thoâng xin ñöôïc Chuùa thöông ban

Xuaân vui töôi treân khaép coõi döông gian
Xuaân cöùu ñoä chuùng con mong ñöôïc höôûng

Xuaân hoa höông daâng traøn theo boán höôùng
Xuaân coù Cha theá giôùi soáng an bình

Xuaân haïnh phuùc nhaø nhaø caûnh töôi xinh 
Xuaân muoân nôi hoøa chung moät nhòp ñaäp.

Xuaân hoâm nay vaãn coøn nhieàu baát caäp
Xuaân xoùa tan maøu tuyeát traéng tinh khoâi
Xuaân nhieàu nôi coøn khoùi löûa ngôïp trôøi

Xuaân nhö theá khieán con ngöôøi quan ngaïi

Xuaân chuùng con nguyeän xin Cha töø aùi
Xuaân khoâng coøn oaùn haän, deïp can qua

Xuaân tin yeâu nôû roä khaép muoân nhaø
Xuaân raát thaùnh chuùng con xin caõm taï.

Thaùi Huy 
Jan 03, 2017
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 22/1/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $10,641.00 
Tieàn In Saùch: $250.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $4,075.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0065 Hoaøng Thò Huyeàn $100.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0069 Traàn Thò Tô $500.00 
0074 Hoaøng Quoác Toaûn $30.00 
0081 Huyønh Ba $80.00 
0095 Nguyeãn Vaên Hieäp $500.00 
0108 Leâ Quang Luaän $500.00 
0144 Buøi Ñöùc Cöôøng $500.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $500.00 
0332 Hoaøng Khaùi $500.00 
0346 Vuõ Thò Höôøng $50.00 
0384 Ngoâ Bryant $20.00 
0458 Voõ Quoác Höng $500.00 
0492 Tröông Thaønh Töïu $100.00 
0498 Traàn Minh $10.00 
0518 Ñaøo John $200.00 
0648 Phaïm Vuõ Thònh $500.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0701 Nguyeãn Taán Ñöùc $100.00 
0739 Nguyeãn Ngoïc Chính $500.00 
0744 Traàn Vaên Thöù $20.00 
0761 Phôû Baèng $2,000.00 
0839 Nguyeãn Thaønh Myõ $500.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung $100.00 
1150 Phaïm Vaên Boàng $10.00 
1183 Nguyeãn Thò Tuyeát $300.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1203 Nguyeãn Vaên Keát $500.00 
1209 Nguyeãn Ngoïc Minh $50.00 
1222 Leâ Huy Phan $100.00 
1230 Hoaøng Vaên Minh $500.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $105.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $10.00 
1262 Phaïm Ñöùc Höng $500.00 
1387 Maõ Thaønh Nhôn $20.00 
1436 Nguyeãn Vaên Tuyeàn $100.00 
1530 Nguyeãn Ngoïc Traùc $300.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 

1573 Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn $80.00 
1682 Nguyeãn Phi Laâm $20.00 
1723 Nguyeãn Só Thaønh $500.00 
1751 Nguyeãn Ñình Thi $500.00 
1757 Nguyeãn Hieäp $500.00 
1809 AÅn Danh $250.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $15.00 
1898 Nguyeãn Vieát Lôïi $300.00 
1971 Nguyeãn Thò Ngoïc Haø $100.00 
2040 Nguyeãn Ñöùc Phuùc Ñieàn $40.00 
2054 Leâ Thò Hoa $200.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2296 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy $200.00 
2324 Ñaëng Chi $20.00 
2346 Ong Beth $500.00 
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00 
2432 Laâm Vaên Thaéng $500.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $500.00 
2503 Nguyeãn Baèng Giang $20.00 
2524 Traàn Thò Tuù $200.00 
2538 Ñaëng Ñình Chaâu $2.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $200.00 
2560 Traàn Thoa $200.00 
2568 Traàn Anh Kim $200.00 
2587 Hoaøng Chính Myõ $500.00 
2599 O’Connor Ngoïc $40.00 
2612 HaøVaên Hoan $30.00 
2651 Maïc Hoàng Sôn $10.00 
2694 Ñoã Kim Chi $6.00 
2715 Nguyeãn Anh Linh $100.00 
2727 Ñoå Vaên Höng $50.00 
2730 AÅn Danh $20.00 
2738 Hoaøng Thò Hoa $500.00 
2748 Garza Jose $30.00 
2788 Buøi Ñöùc Ngaø $500.00 

Khoái Giaùo Duïc $1,525.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá     Teân Soá Tieàn
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00 
0314 Voõ Höng & Yeân $100.00 
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
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PHÖÔNG THUOÁC ÑEÅ TRAÙNH NHÖÕNG CUOÄC HOÂN NHAÂN VOÂ HIEÄU

Trong dòp khai maïc Naêm Tö phaùp haèng naêm hoâm thöù 
Baûy 21-01-2017 taïi Vatican, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
ñaõ ngoû lôøi vôùi caùc thaåm phaùn vaø luaät sö cuûa Toaø Thöôïng 
Thaåm Rota ñeå nhaán maïnh tính chaát troïng yeáu cuûa vieäc 
chuaån bò hoân nhaân. 

Trong baøi huaán töø daønh cho Toaø Thöôïng Thaåm Rota, 
Ñöùc Thaùnh Cha mong muoán seõ coù moät söï thoâi thuùc môùi 
trong vieäc chaêm soùc muïc vuï gia ñình ñeå ñoàng haønh vôùi 
caùc ñoâi vôï choàng, tröôùc vaø sau khi hoï cöû haønh hoân phoái 
tröôùc maët Thieân Chuùa. Noùi caùch khaùc, ngaøi ñeà nghò caùc 
thaåm phaùn vaø caùc luaät sö cuûa Toaø Thöôïng Thaåm “nhöõng 
phöông thuoác nhaèm traùnh ñeå xaûy ra nhieàu cuoäc hoân 
nhaân voâ hieäu vaø khoâng beàn vöõng”, cuøng vôùi nhöõng 
ñieåm ñaõ neâu trong Toâng huaán Amoris Laetitia. 

Taêng trieån ñöùc tin cuûa nhöõng ngöôøi ñính hoân 

Phöông thuoác thöù nhaát laø giaùo duïc ngöôøi treû qua moät 
tieán trình chuaån bò thích hôïp nhaèm taùi khaùm phaù hoân 
nhaân vaø gia ñình theo keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa. Ñoái 
vôùi coäng ñoàng Kitoâ höõu, thôøi gian naøy laø “moät cô hoäi 
thöïc söï ñeå Phuùc aâm hoaù nhöõng ngöôøi lôùn” - nhöõng 
ngöôøi thöôøng rôøi xa Giaùo hoäi. Trong raát nhieàu tröôøng 
hôïp, hoân nhaân laø dòp cho caùc ñoâi vôï choàng treû tìm gaëp 
laïi ñöùc tin voán ñaõ bò ñaåy ra beân leà cuoäc soáng cuûa hoï töø 
laâu. Theá neân ñieàu quan troïng laø nhöõng ngöôøi coù traùch 
nhieäm muïc vuï gia ñình phaûi giuùp cho haønh trình chuaån 
bò cuûa caùc ñoâi naøy ñaït hieäu quaû cao nhaát coù theå, “khoâng 
chæ veà maët phaùt trieån con ngöôøi, maø coøn laøm cho ñöùc tin 
cuûa nhöõng ngöôøi ñính hoân ñöôïc lôùn leân”. 

Moät giai ñoaïn döï toøng môùi 
Ñöùc Thaùnh Cha muoán nhöõng ngöôøi chuaån bò keát hoân 

phaûi ñöôïc ñoàng haønh ñeå hoï “hoäi nhaäp daàn daàn vaøo Giaùo 

hoäi vaø vôùi Giaùo hoäi”. Ngaøi ñeà caäp ñeán söï caàn thieát phaûi 
coù moät “giai ñoaïn döï toøng môùi” giuùp duy trì moái lieân 
laïc thöôøng xuyeân vôùi caùc ñoâi vôï choàng sau khi hoï cöôùi 
nhau. Phöông thuoác thöù hai laø giuùp caùc ñoâi taân hoân böôùc 
ñi treân con ñöôøng ñöùc tin vaø trong Giaùo hoäi, caû sau khi 
hoï cöû haønh hoân phoái. Chæ vì nhöõng ngöôøi treû khoâng coøn 
sinh hoaït ôû giaùo xöù, neân hoï thöôøng bò boû rôi sau khi cöû 
haønh leã cöôùi. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng sau khi hoï sinh 
con. Neân ñaây laø luùc maø cha meï caàn ñeán söï gaàn guõi 
nhieàu hôn nöõa vaø söï naâng ñôõ veà tinh thaàn, caû trong vieäc 
giaùo duïc con caùi. 

Tình yeâu ñoøi hoûi Chaân lyù 
Vì theá, hôn bao giôø heát, caàn phaûi ñi saâu vaøo moái 

töông quan giöõa Tình yeâu vaø Chaân lyù. “Tình yeâu ñoøi 
hoûi chaân lyù. Chæ khi ñaët neàn taûng treân chaân lyù, tình yeâu 
môùi coù theå beàn vöõng vôùi thôøi gian, môùi vöôït qua ñöôïc 
nhöõng gì phuø du choùng qua vaø ñuû maïnh meõ ñeå kieân trì 
theo ñuoåi moät cuoäc haønh trình chung. Neáu tình yeâu 
khoâng gaén vôùi chaân lyù, noù seõ trôû thaønh mieáng moài cho 
nhöõng caûm xuùc hay thay ñoåi vaø khoâng theå ñöùng vöõng 
tröôùc thöû thaùch cuûa thôøi gian. Tình yeâu ñích thöïc, traùi 
laïi, hôïp nhaát moïi yeáu toá cuûa con ngöôøi chuùng ta vaø trôû 
thaønh moät aùnh saùng môùi chæ ra con ñöôøng höôùng ñeán 
moät cuoäc soáng vieân maõn tuyeät vôøi. Neáu khoâng coù chaân 
lyù, tình yeâu khoâng theå thieát laäp moät lieân keát chaéc chaén; 
khoâng theå giaûi thoaùt caùi toâi taùch bieät cuûa chuùng ta hoaëc 
cöùu noù ra khoûi khoaûnh khaéc choùng qua ñeå taïo neân söï 
soáng vaø sinh hoa traùi”. Keát thuùc baøi huaán töø daønh cho 
caùc thaønh vieân cuûa Toaø Thöôïng Thaåm Rota, Ñöùc Thaùnh 
Cha nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc ñoàng haønh 
tröôùc vaø sau hoân nhaân, vì “thôøi ñaïi chuùng ta ñang soáng 
ñoøi hoûi muoán keát hoân phaûi coù nhieàu can ñaûm”.

Tom Colucci, từ lính cứu hỏa trở thành Linh mục
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Hồng Thủy
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Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him. 2 And he opened
his mouth and taught them, saying: 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 “Blessed 

are those who mourn, for they shall be comforted. 5 “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6 “Blessed 
are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. 7 “Blessed are the merciful, for they shall 
obtain mercy. 8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 9 “Blessed are the peacemakers, for they shall 
be called sons of God. 10 “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of 
heaven. 11 “Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on 
my account. 12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven

Meditation: What is the good life which God 
intends for us? And how is it related with the ultimate 
end or purpose of life? Is it not our desire and longing 
for true happiness, which is none other than the 
complete good, the sum of all goods, leaving nothing 
more to be desired? Jesus addresses this question 
in his sermon on the mount. The 
heart of Jesus’ message is that we 
can live a very happy life. The call 
to holiness, to be saints who joyfully 
pursue God’s will for their lives, can 
be found in these eight beatitudes. 
Jesus’ beatitudes sum up our 
calling or vocation - to live a life of 
the beatitudes. The word beatitude 
literally means “happiness” or 
“blessedness”.

God gives us everything that leads to true 
happiness

What is the significance of Jesus’ beatitudes, 
and why are they so central to his teaching? The 
beatitudes respond to the natural desire for happiness 
that God has placed in every heart. They teach us the 
final end to which God calls us, namely the coming 
of God’s kingdom (Matthew 4:17), the vision of God 
(Matthew 5:8; 1 John 2;1), entering into the joy of the 
Lord (Matthew 25:21-23) and into his rest (Hebrews 
4:7-11).  Jesus’ beatitudes also confront us with 
decisive choices concerning the life we pursue here 
on earth and the use we make of the goods he puts at 
our disposal. 

Jesus’ tells us that God alone can satisfy the deepest 
need and longing of our heart. Teresa of Avila’s (1515-
1582) prayer book contained a bookmark on which 
she wrote: Let nothing disturb you, let nothing frighten 
you. All things pass - God never changes. Patience 
achieves all it strives for. Whoever has God lacks 

nothing -God alone suffices.
Is God enough for you? God offers us the greatest 

good possible - abundant life in Jesus Christ (John 
10:10) and the promise of unending joy and happiness 
with God forever. Do you seek the highest good, the 
total good, which is above all else?

The beatitudes are a sign of 
contradiction to the world’s way 
of happiness

The beatitudes which Jesus 
offers us are a sign of contradiction 
to the world’s understanding 
of happiness and joy. How can 
one possibly find happiness in 
poverty, hunger, mourning, and 
persecution? Poverty of spirit finds 
ample room and joy in possessing 
God as the greatest treasure 

possible. Hunger of the spirit seeks nourishment and 
strength in God’s word and Spirit. Sorrow and mourning 
over wasted life and sin leads to joyful freedom from 
the burden of guilt and spiritual oppression. 

God reveals to the humble of heart the true source 
of abundant life and happiness. Jesus promises 
his disciples that the joys of heaven will more than 
compensate for the troubles and hardships they can 
expect in this world. Thomas Aquinas said: “No one 
can live without joy. That is why a person deprived 
of spiritual joy goes after carnal pleasures.” Do you 
know the happiness of hungering and thirsting for God 
alone?

“Lord Jesus, increase my hunger for you and 
show me the way that leads to everlasting peace and 
happiness. May I desire you above all else and find 
perfect joy in doing your will.”

“Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven”
Scripture:  Matthew 5:1-12a












