Phone: 972-414-7073
Website: www.dmhcg.org
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM
FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

				
Chương Trình Mục Vụ
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
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh)...8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
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: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5: Giải tội từ 9-10am
Rửa Tội
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ
trước thứ Bảy đầu 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.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452
Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9 am - 10:15 am (sáng) &
3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

CHÚA NHẬT Lễ hiển linh- Ngày 6/1/2019
Chánh Xứ:

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Ô. Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

HỘI ĐỒNG THƯỜNG VỤ
Ô. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
A. Phạm Đức Lâm . . . . 214-549-0897

KHỐI PHỤNG VỤ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452
Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Phạm Khắc Nghi ... 603-858-2474

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh ............ 214-454-1753
Ban Giúp Lễ
Cao Thi Michelle .............. 214-537-6591
Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . . 971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . 214-207-8548
Gioan Vianney. . . . . . . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐÌNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288
Nhóm Nguồn Sống
A. Nguyễn Trí.......214-406-3475
Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064
Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269
Safety Environment Officer
Cô Trần T. T. Nga.. 972-890-7917
Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649
Nhóm Bác ái
Cô Diễm Phước.......972-489-1171
Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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

Hội Quán Giáo xứ
A. Nguyeãn Tieán Ñaït 972-414-4672

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm 972-234-0565

KHỐI GIÁO DỤC
Ban Giáo Lý
Sr. Trần Janine Van, CMR. 816-489-6759

Đại Diện Bảo Trợ Ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

Ban Việt Ngữ
Thầy Lê Thanh.......469-867-6025
Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Đặng Thị Ánh Tuyết ........469-682-9087
Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . . 972-523-0037
KHỐI HỘI ĐOÀN
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ông Phaolô Đoàn Xuân Định ... 214-514-8551

Caùc Giaùo Khu
Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
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. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung 469-734-0057
Khu 9: B. 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

Câu ghi lòng trong tuần: “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa.“ Ep 3, 6

T

rong bài thơ
“Một
Truyền
Thuyết từ nước
Nga”, nữ thi sĩ người
Mỹ (1905-1973) kể
câu chuyện về một cụ
bà tên là Babushka
được mời đến gặp
một hoàng nhi sinh tại
Bêlem. Trong thời tiết
mùa đông lạnh giá, bà
cụ sắp sửa đi ngủ thì
có tiếng gõ cửa của các mục đồng báo cho biết
hài nhi đã được muôn dân mong đợi từ lâu nay đã
chào đời và mong bà cùng đi với họ đến thăm và
giúp đỡ hài nhi. Cụ bà Babushka là một người tốt
lành nhưng cái giường ấm cúng xem ra quyến rũ
hơn một cuộc hành trình trong đêm khuya lạnh
giá. Thế là cụ bà nói với các mục đồng rằng ngày
mai cụ mới đi. Và khi các mục đồng xin bà một
ít lương thực để đem cho hài nhi thì bà cũng nói:
“Ngày mai cũng được”. Hôm sau, khi trời còn mờ
sáng, cụ bà Babushka giữ lời hứa, đem theo một
giỏ đựng gồm 1 khăn choàng vải mịn cho Đức Mẹ,
một muỗng bạc cho hài nhi, và nhiều món quà
giá trị khác. Nhưng hỡi ơi, khi cụ bà đến Bêlem thì
đã quá trễ. Hang lừa đã trống vắng. Cụ giận dữ
với chính mình vì không chấp nhận mau mắn lời
mời của các mục đồng. Thế là từ đó trở đi, cụ bà
Babushka lang lang khắp nơi để tìm cho ra Hài nhi
Giêsu là Đấng đem lại niềm hy vọng và ý nghĩa
mới mẻ cho cuộc đời nhân loại. Trong hành trình
tìm kiếm, cụ bà đi đâu cũng thấy các trẻ em nằm
trong nôi và bà luôn để lại một món quà với hy
vọng hài nhi đó là Chúa Giêsu Cứu Thế nhưng bà
không biết chắc.
Khác với cụ bà Babushka, tường thuật của Thánh
Mátthêu cho thấy trong ngày Lễ Chúa Hiển Linh
hôm nay (Mt 2:1-12), các nhà Đạo sĩ đã mau mắn
vượt núi đồi, sa mạc để đi tìm gặp Hài nhi Giêsu
khi theo ánh sao lạ dẫn đường. Và khi những nhà
Đạo sĩ tìm gặp Chúa Giêsu, chắc hẳn họ không
thấy một hài nhi với ánh hào quang bao quanh để
chứng thực đấy là Con Thiên Chúa. Không, với đôi
mắt bình thường, họ chỉ thấy một em bé nhỏ. Tuy
nhiên, với đôi mắt đức tin, họ có thể thấy đàng sau

khuôn mặt em bé đó
là ánh sáng của Thiên
Chúa rọi chiếu vào thế
gian. Cũng thế, chúng
ta cũng được ban cho
con mắt đức tin để gặp
gỡ Chúa Giêsu để rồi
từ đó chúng ta vẫn có
thể đi theo Ngài trên
hành trình cuộc sống,
vượt qua những sa
mạc cô đơn, đau khổ,
thất bại, yếu đau.
Khi các vị đạo sĩ kính tiến cho Hài nhi Giêsu những
món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược, thì họ
cũng nhận lãnh một món quà khác cao quý hơn nhiều
là chính Chúa Giêsu. Họ trở lại quê hương mình với
món quà là cuộc gặp gỡ với Hài nhi Giêsu là Đấng
duy nhất thỏa mãn những khát khao trong cuộc đời.
Các nhà đạo sĩ không ở lại đất Do thái hoặc xây một
tượng đài ghi dấu nơi họ khám phá Hài nhi Giêsu
nhưng họ trở về quê hương mình để chia sẻ món quà
Chúa Giêsu với những người khác bởi vì ơn cứu độ
của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu không bị giới hạn bởi
một ranh giới địa lý hoặc văn hóa nào cả.
Mỗi Chúa nhật, chúng ta đến nhà thờ để cử hành
niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu là Đấng Cứu
thế của mỗi người trong chúng ta và của cả nhân loại.
Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu qua
lời và chính Mình Máu Ngài. Như thế, chúng ta không
phải đi lang thang khắp chốn tìm kiếm Chúa Giêsu
như cụ bà Babushka và vào cuối mỗi Thánh lễ, như
các vị đạo sĩ Đông phương, khi ra về chúng ta được
mời gọi chia sẻ cuộc gặp gỡ diệu kỳ với Chúa với anh
chị em trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, mỗi một
Chúa nhật khi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong
Thánh lễ, chúng ta đừng nghĩ rằng đây chỉ là một thủ
tục để làm cho qua, hoặc để tránh tội, bởi vì một khi
chúng ta có niềm tin chân thật vào Chúa Giêsu là
Đấng duy nhất làm cho cuộc đời mình trở nên có ý
nghĩa thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm đem ánh
sáng đức tin soi sáng nơi tâm hồn tha nhân qua đời
sống chứng tá trong sự yêu thương và công chính.
Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 6/1. Leã Chuùa Hieån Linh.
- Thöù Hai 7/1. Leã Thaùnh Raymond Penafort, Linh muïc.
- Thöù Ba 8/1 trong Tuaàn leã sau Leã Chuùa Hieån Linh.
- Thöù Tö 9/1 trong Tuaàn leã sau Leã Chuùa Hieån Linh.
- Thöù Naêm 10/1 trong Tuaàn leã sau Leã Chuùa Hieån Linh.
- Thöù Saùu 11/1 trong Tuaàn leã sau Leã Chuùa Hieån Linh.
- Thöù Baûy 12/1 trong Tuaàn leã sau Leã Chuùa Hieån Linh.
- Chuùa Nhaät 13/1. Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa. Sau
ngaøy leã naøy, Muøa Thöôøng nieân baét ñaàu.

Ngaøy 6-1-2018 V
GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ

Ñeå giuùp cho vieäc phuïc vuï ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa
ngöôøi tín höõu ñöôïc toát hôn, xin nhöõng ngöôøi Coâng giaùo
vui loøng ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm caøng toát.
Xin ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù vaøo caùc ngaøy laøm vieäc
ñeå ñieàn ñôn ghi danh. Nhöõng ai ñaõ laäp gia ñình rieâng,
maëc daàu coù theå ôû chung nhaø vôùi cha meï, cuõng ñeán vaên
phoøng ñeå laøm moät danh saùch rieâng.
Xin caùc gia ñình lieân laïc vôùi giaùo khu tröôûng khu
vöïc mình ôû (12 giaùo khu) neáu muoán ñoïc kinh toân
vöông moãi Chuùa nhaät luùc 7 giôø toái.

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS HOÏP HAÈNG THAÙNG
Hoäi Hieäp só Columbus seõ coù buoåi hoïp haèng thaùng töø
7:45pm – 8:45pm vaøo thöù Tö ngaøy 9 thaùng 1 ôû Phoøng
115 taïi Trung taâm Thaùnh An Phong. Kính môøi anh em
Hieäp Só coá gaéng tham döï ñoâng ñuû.

HOÏP PHUÏ HUYNH LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU
Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp RLLÑ 2019 ñeán
hoïp vaøo Chuùa Nhaät, ngaøy 13 thaùng 1 töø 1:45 ñeán 3
giôø chieàu ôû Hoäi Tröôøng Trung Taâm Thaùnh An Phong.
Lôùp RLLÑ laø Lôùp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J, vaø
GL_3K.

LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG BOÅ TUÙC
Ñeå giuùp cho moät soá ngöôøi muoán hoïc hoûi ñeå trôû
thaønh ngöôøi Coâng giaùo nhöng laïi ghi danh treã, Giaùo
xöù seõ môû moät lôùp ñaëc bieät vaøo moãi toái thöù Ba baét
ñaàu töø ngaøy 8/1/2019 vaø keùo daøi ñeán Leã Chuùa Thaùnh
Thaàn Hieän Xuoáng vaøo Chuùa nhaät 9/6/2019. Giôø hoïc
töø 7:30pm ñeán 9:30pm. Xin vui loøng ghi danh ôû Vaên
phoøng Giaùo xöù trong nhöõng ngaøy laøm vieäc.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN
(COLUMBARIUM UPKEEPING)
Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø
Bình An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu
cuûa nhöõng ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains)
taïi ñaây khi kính vieáng chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå
döôùi ñaát maø thoâi. Xin ñöøng ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát
kyø thöù gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát veû trang nhaõ chung
cuûa khu vöïc. Theo hôïp ñoàng cuûa Giaùo xöù vôùi thaân
nhaân, hoäc moä (niche) chæ coù theå gaén plaque vaø hình
ngöôøi quaù coá do Giaùo xöù ñaët maø thoâi.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 27
MUØA XUAÂN 2019
Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy
15 thaùng 2, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An
Phong cuûa Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.
Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2
cuoái tuaàn lieân tieáp:
Thöù Saùu 15 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 16 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
Thöù Saùu 22 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 23 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.
Xin ghi danh vaø ñoùng leä phí taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.
Neáu coù thaéc maéc, xin goïi: 972-414-7073.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm
hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh
thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö
Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù
caû audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông
trình cuûa website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông
trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai
muoán ghi danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn
access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät
account vôùi email cuûa moãi ngöôøi.
Our parish has registered in the FORMED.ORG
with many helpful resources to nourish our Catholic
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then
establish an individual account.

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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THAÙNH LEÃ & TUAÀN HAØNH CAÀU NGUYEÄN
CHO SÖÏ SOÁNG (19/01)
Vaøo ngaøy Thöù Baûy, ngaøy 19 thaùng 1 saép tôùi, ñeå
ñaùnh daáu 46 naêm kyû nieäm ñau thöông ngaøy Toái Cao
Phaùp Vieän cho pheùp vieäc phaù thai ñöôïc hôïp phaùp taïi
Hoa Kyø (23/1/1973), Ñöùc Giaùm Muïc Edward Burns,
caùc linh muïc, tu só nam nöõ, vaø haøng ngaøn giaùo daân seõ
tham gia Thaùnh Leã & Cuoäc Tuaàn haønh caàu nguyeän
cho söï soáng. Chöông trình nhö sau:

CHÖÔNG TRÌNH LAØM BAÙNH CHÖNG, BAÙNH TEÙT
Muøa laøm baùnh chöng vaø baùnh teùt dòp Teát Kyû Hôïi 2019
cuûa giaùo xöù ñaõ ñeán. Cuõng nhö thoâng leä haèng naêm, giaùo xöù
seõ goùi baùnh chöng vaø baùnh teùt ñeå baùn gaây quyõ cho Giaùo xöù.
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 Phoù Ñaminh Phaïm Ngoïc Haûo, C.Ss.R.
Ñieàu haønh ban ngaøy:
OÂng Caûnh, oâng Laâm, OÂng Ñaøo
Ñieàu haønh buoåi toái: Anh Chính, Anh Cöôøng

- 10 AM: Thaùnh Leã Caàu Nguyeän Cho Vieäc Baûo
Veä Söï Soáng taïi Nhaø thôø Chính toøa Ñöùc Meï Guadalupe
do Ñöùc Cha Edward Burns cuûa Giaùo phaän Dallas chuû
söï.
- 12:30 PM: Tuaàn haønh caàu nguyeän töø Nhaø thôø
Chính toøa ñeán Earle Cabell Court House
Ñeå ghi danh tham döï vaø nhaän veù xe ñieän do giaùo
xöù cung caáp, xin ñieàn teân nôi baûng ghi danh cuoái nhaø
thôø, hay lieân laïc qua e-mail cuûa Anh Chuû tòch Hoäi
ñoàng Muïc Vuï Traàn Anh Kim ôû ñòa chæ kimphi614@
gmail.com. Rieâng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå, xin ghi
danh tröïc tieáp vôùi caùc huynh tröôûng.
Ñeå ñi chung vôùi giaùo xöù, xin coù maët taïi traïm xe
ñieän (DART) luùc:
8 giôø 30 saùng Thöù Baûy ngaøy 19/1/2019
DART RAIL ARAPAHO CENTER STATION
1051 N. Greenvile Ave., Richardson 75081 (gaàn
ñöôøng Arapaho)
2019 ROE MEMORIAL MASS & MARCH FOR
LIFE
On Saturday, January 19, 2019, North Texas will
mark the 46th anniversary of Roe v. Wade, legalizing
abortion in America and leading to the death of over
59 million unborn children. Join Bishop Edward Burns
with thousands of people of faith to pray and march for
LIFE.
10 a.m. Roe Memorial Mass (bilingual) celebrated
by Bishop Edward Burns at Cathedral Shrine of the
Virgin of Guadalupe (2215 Ross Avenue, Dallas)
12:30 p.m. North Texas March for Life from
Cathedral to rally outside the Earle Cabell Federal
Courthouse..
Don't miss this annual event for Life!! For more
information, visit prolifedallas.org/roe or contact
cplc@prolifedallas.org or 972-267-LIFE (5433).
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2. Caùc tieåu ban:
• Laøm laù: OÂng baø Vaân, oâng Caàn, oâng Hoaø
• Laøm ñaäu: Anh Sôn nhoû, anh Huøng, oâng Vôùi, oâng Trí.
• Laøm thòt: Ñoaøn TN, Thieáu Nhi TT, Ban Traät Töï, Ban
PTA, CÑ Augustine & T. Vöông
• Gia vò: Baø Ky, anh Phuù, anh Chính
• Söûa chöõa loø beáp, noài naáu, maùy vaän haønh: Anh Phöông
• Vo gaïo, xoùc gaïo: OÂng Laâm & OÂng Minh
• Goùi baùnh Chöng: OÂng Döông
• Goùi baùnh Teùt: OÂng Rinh
• Tieáp vaän taïi choã: OÂng Theå
• Xeáp baùnh vaøo noài & vôùt baùnh: Anh Phuù, anh Chính,
Ban Traät Töï, Ñoaøn Thanh Nieân, Thieáu Nhi Thaùnh Theå, PTA
(Phuï Huynh Hoïc Sinh)
• Boïc plastic & label – chuyeån baùnh – baùn taïi choã: Coâ
Trang & Coâ Höông
• Göûi böu ñieän: Anh Vinh
• AÅm thöïc: Chò Trinh
• Nöôùc, caø pheâ: Coâ Höông Töø
• Naáu baùnh: Anh Quang, OÂng Uyeân, OÂng Ruyeân
• Tieáp lieäu: Anh Chính, anh Phuù, baø Ñònh
• 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.
3. 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.
4. Ngaøy giôø laøm vieäc: Ban Baùnh Chöng baét ñaàu laøm vieäc
moãi ngaøy töø 9 am ñeán 9 pm töø thöù Tö ngaøy 2/1/2019 cho ñeán
thöù Ba ngaøy 29/1/2019.
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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Be thoughtful, be silent, be reverent;

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

for this is the House of God.

Ngaøy 6/1/2019 Luùc 7:00PM
Giaùo Khu 11

A/C Vuõ Thònh & Phi

Before Mass, speak to the Lord;

214-801-8883

During the Mass, let the Lord speak to you;

408 Roy Rogers Lane, Murphy, TX 75094

After the Mass, speak to one another.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 30/12/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $38,003.00
Tieàn Quaûng Caùo:
$25.00
Help the Poor:
$41.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù:		
SDB 2995:
$200.00
SDB 3032:
$10.00
SDB
0036
0119
0143
0233
0423
0498
0570
0661
0745
0816
0890
0903
0945
0965
0988
1064
1070
1097
1166
1185
1208
1209
1222
1227
1238
1308
1385
1482
1535
1573

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
Teân
Soá Tieàn
Phaïm Phuù Cöôøng
$20.00
Leâ Vieät
$10.00
Leâ Höõu Quang
$16.00
Nguyeãn Quang Minh
$100.00
Traàn Ngoïc Oanh
$100.00
Traàn Minh
$10.00
Nguyeãn Ñaêng Troïng
$10.00
Traàn Quyù Ñoân
$20.00
Huyønh Thò Thu Thuûy
$10.00
Traàn Ñöùc Matthew
$100.00
Leâ Hoaøng
$5.00
Traàn Vaên Dieäm
$20.00
Vuõ Thaùi Quyeàn
$5.00
Nguyeãn Kyø Sôn
$100.00
Laõ Thò Hoa
$10.00
Liu Khìn
$10.00
Nguyeãn Minh Thieân
$5.00
Nguyeãn Cao Thaønh
$5.00
Phaïm Thò Höông
$5.00
Nguyeãn Ngoïc Taâm
$10.00
Nguyeãn Thò Thu
$5.00
Nguyeãn Ngoïc Minh
$10.00
Leâ Huy Phan
$20.00
Buøi Baù Ñieäp
$20.00
Nguyeãn Maïnh Huøng
$20.00
Nguyeãn Vuõ Thi
$20.00
Leâ Thaû
$7.00
Nguyeãn Laâm Louie
$5.00
Traàn Troïng Caûnh
$10.00
Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn $20.00

2083 Nguyeãn Ñöùc Maãn
$10.00
2135 Nguyeãn Kobe
$100.00
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng
$2.00
2223 Huyønh Ngoïc Huy Trình
$20.00
2224 Nguyeãn Khaûi
$5.00
2289 Hoaøng Troïng Linh
$50.00
2475 Nguyeãn Vaên Haân
$10.00
2504 Leâ Thaønh Nhaân
$20.00
2518 Ngoâ T. Thanh Phöông
$2.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao
$10.00
2544 Leâ Vaên Hieàn
$10.00
2546 Nguyeãn Höõu Thieän
$10.00
2697 Vuõ Ngoïc Yeán
$5.00
2714 Hoaøng Thò Hoa
$5.00
2730 Traàn Huøng Tröông
$20.00
2776 Ñoã Keá Toaïi
$10.00
2794 Nguyeãn Trung Bình
$10.00
2796 Löu Mai Haïnh
$10.00
2835 Nguyeãn Xuaân Hoøa
$20.00
2846 Cao Nguyeãn Phi Huøng
$8.00
2872 Ñinh Thò Hoàng
$10.00
2927 Nguyeãn Nhaät Tieán
$10.00
2930 Lyù Thò Kim Loan
$20.00
2933 Phaïm Huøng Laâm
$10.00
2950 Ñoã Thanh Phöông
$5.00
2964 Ñaëng Ñaêng Ñònh
$20.00
2974 Nguyeãn T. Thanh Trang
$20.00
3004 Ñaëng Thanh Lieâm
$5.00
		
Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá Teân
Soá Tieàn
0175 Nina Nguyeãn
$500.00
0253 Traàn Phöôùc Thoï
$100.00
0329 Phaïm Vaên Ngoïc
$400.00
0560 Phaïm Thôùi
$600.00
0593 Ñoã Keá Toaïi
$2,100.00
0951 Leâ Thò Ca
$100.00
0499-0502 Helen Traàn
$200.00
0981-0985,
0999-1003 Nguyeãn Baù Toøng
$1,000.00
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THOAÙNG NHÌN CHÖÔNG TRÌNH CUÛA ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG PHANXICOÂ TRONG NAÊM 2019
Trong naêm 2019, ÑTC Phanxicoâ seõ vieáng thaêm 5 quoác gia
nguyeân trong 5 thaùng ñaàu naêm, vaø tuy ñaõ hôn 82 tuoåi, chöa coù
daáu hieäu chöùng toû ngaøi giaûm bôùt ñaø hoaït ñoäng.
Thaêm Panama
Tröôùc tieân, ÑTC seõ thaêm Panama trong 5 ngaøy, nhaân dòp
Ngaøy Quoác Teá laàn thöù 34, tieán haønh taïi ñaây töø ngaøy 22 ñeán
27-1-2019.
Giaùo Hoäi ñòa phöông chôø ñoùn hôn 200 ngaøn baïn treû ñeán
töø 155 quoác gia, trong ñoù coù 1.300 töø Phaùp, 200 töø AÙo, 450
töø Cuba.. Soá ngöôøi tham döï töø AÂu Myõ töông ñoái ít oûi vì ñaây
khoâng phaûi laø muøa nghæ cuûa caùc sinh vieân vaø nhöõng ngöôøi treû
ñang ôû tuoåi laøm vieäc, nhöng chaéc chaén laø cô hoäi toát ñeïp ñeå
giôùi treû ôû Trung Myõ coù theå tham döï deã daøng. Töø AÙ vaø UÙc chaâu
caøng ít oûi vì quaù xa.
Thaêm Abu Dhabi
Vaøi ngaøy sau khi töø Panama trôû veà Roma, ÑTC seõ vieáng
thaêm Abu Dhabi, thuû ñoâ Lieân minh caùc Tieåu Vöông Quoác
Araäp töø 3 ñeán 5-2-2019, nhaân cuoäc gaëp gôõ lieân toân toå chöùc taïi
ñaây. Khoaûng 900 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo taïi quoác gia nhoû beù
naøy, haàu heát laø caùc coâng nhaân nöôùc ngoaøi, ñang chuaån bò cho
cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC, nhaát laø thaùnh leã ngaøi cöû haønh luùc 10 giôø
röôõi saùng ngaøy 5-2 taïi trung taâm theå thao Zayed Sports City,
trong ñoù coù saân boùng ñaù coù 43 ngaøn choã ngoài. Ñaây seõ laø laàn
ñaàu tieân moät vò Giaùo Hoaøng ñeán vieáng thaêm taïi baùn ñaûo Araäp.
Vì theá, nhieàu coâng nhaân cho bieát hoï seõ xin nghæ vieäc hoâm ñoù
ñeå tham döï thaùnh leã vôùi ÑTC.
Vieáng thaêm Vöông quoác Maroc
Cuoái thaùng 3, ÑTC seõ vieáng thaêm Vöông quoác Maroc töø
30 ñeán 31-3-2019, ñeå ñaåy maïnh cuoäc ñoái thoaïi vôùi Hoài giaùo
vaø cuõng baøy toû quan taâm cuûa ngaøi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi di daân.
Ngaøi seõ döøng laïi taïi thuû ñoâ Rabat vaø thaønh phoá Casablanca.
Trong soá hôn 31 trieäu daân taïi ñaây, ñaïi ña soá laø ngöôøi Hoài giaùo
vaø chæ coù 27 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, töông ñöông vôùi gaàn 1%
daân soá.
Thaêm Bulgari vaø Macedonia
Tieáp ñeán, töø ngaøy 5 ñeán 7-5-2019, ÑTC seõ vieáng thaêm
Bulgari vaø Macedonia cöïu Yugoslavi, 2 nöôùc coù ñaïi ña soá daân
theo Chính Thoáng giaùo vaø Coâng Giaùo chæ laø ñoaøn chieân raát
beù nhoû. Thöïc vaäy, Bulgari roäng 110 ngaøn caây soá vuoâng, vôùi 7
trieäu daân cö trong ñoù 6 trieäu laø tín höõu Chính Thoáng, vaø chæ coù
khoaûng 45 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, ña soá sinh soáng taïi thaønh
phoá Rakovski thuoäc vuøng Plodiv ôû taây nam Bulgari.
Macedonia cöïu Yugoslavi chæ roäng 25 ngaøn caây soá vuoâng
vôùi hôn 2 trieäu 300 ngaøn daân cö, ña soá theo chính thoáng, trong
ñoù chæ coù 3.600 tín höõu Coâng Giaùo, hoïp thaønh moät giaùo phaän
goàm 2 giaùo xöù, 5 thaùnh ñöôøng, vaø 7 LM, 13 nöõ tu.
Caùc döï aùn vieáng thaêm khaùc ñöôïc noùi tôùi

Mozambique vaø Madagascar ôû maïn cöïc nam Phi chaâu, vaø coù
theå seõ thaêm Nhaät Baûn. Vieäc gheù thaêm Baéc Haøn cuõng ñöôïc döï
ñoaùn, nhöng döï aùn naøy bò coi laø quaù phieâu löu.
Maët khaùc, hoâm 17-12-2018, tuyeân boá trong cuoäc hoïp baùo
ôû Roma sau khi ñöôïc ÑTC tieáp kieán, ÑHY Thomas Manyo
Maeda, TGM giaùo phaän Osaka Nhaät baûn, cho bieát ÑTC ñaõ
baøy toû mong muoán vieáng thaêm Nhaät Baûn, ñaëc bieät laø hai thaønh
phoá bò doäi bom nguyeân töû Hiroshima vaø Nagasaki vaøo cuoái
naêm tôùi, 2019. Neáu mong öôùc naøy thaønh töïu thì ñaây seõ laø laàn
thöù hai moät vò Giaùo Hoaøng ñeán vieáng thaêm nöôùc Nhaät sau
cuoäc vieáng thaêm cuûa Thaùnh Gioan Phaoloâ 2 hoài naêm 1981.
ÑHY Maeda noùi ÑGH muoán caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân
cuûa bom nguyeân töû. Hoài naêm 2014, thuû töôùng nhaät Shinzo Abe
ñaõ môøi ÑTC Phanxicoâ vieáng thaêm. Vaø thaùng 9 naêm nay, trong
cuoäc gaëp gôõ moät ñoaøn ñaïi bieåu cuûa moät saùng kieán hoøa bình
ngaøi cuõng ñaõ baøy toû öôùc muoán vieáng thaêm Nhaät Baûn.
Thò tröôûng thaønh phoá Hiroshima vaø Tænh Tröôûng tænh naøy,
ñaõ töøng môøi ÑTC. Nhöng hoài thaùng naêm nay, ÑTC traû lôøi vôùi
caùc vò naøy, nhöng khoâng nhaéc ñeán moät keá hoaïch vieáng thaêm.
ÑHY Maeda xuaát thaân töø tænh Nagasaki vaø meï cuûa ngaøi ñaõ
soáng soùt sau hoûa nguïc Nagasaki.
Hoäi nghò ”Thöôïng Ñænh” veà laïm duïng tính duïc
Töø ngaøy 21 ñeán 24-2-2019, ÑTC seõ nhoùm hoïp taïi Roma
caùc vò Chuû tòch HÑGM vaø caùc vò laõnh ñaïo hôn 20 Giaùo Hoäi
Coâng Giaùo nghi leã Ñoâng Phöông, ñaïi dieän Lieân hieäp caùc Beà
treân Toång Quyeàn doøng nam veà naïn laïm duïng tính duïc vaø
phöông theá phoøng ngöøa.
Naïn laïm duïng tính duïc naøy chaéc chaén seõ coøn laø vaán ñeà
noùng boûng trong Giaùo Hoäi taïi nhieàu nöôùc AÂu Myõ. Tuy con
soá nhöõng vuï laïm duïng môùi töông ñoái ít oûi, nhöng giôùi chöùc tö
phaùp taïi nhieàu nöôùc tieáp tuïc khui laïi nhöõng vuï xaûy ra töø hôn
60 naêm nay vaø baùo chí thì trình baøy chuùng nhö theå ñoù laø nhöõng
hieän töôïng coøn thònh haønh ngaøy nay, laøm giaûm uy tín cuûa Giaùo
Hoäi vaø caøng laøm giaûm bôùt soá ngöôøi treû muoán daân vaøo con
ñöôøng linh muïc.
Thaùng ñaëc bieät veà truyeàn giaùo
Thaùng 10 naêm 2019, seõ laø thaùng ñaëc bieät veà truyeàn giaùo
ñöôïc cöû haønh treân toaøn theá giôùi, vaø trong thaùng naøy Thöôïng
HÑGM ñaëc bieät veà mieàn Amazzonia cuõng seõ dieãn ra taïi
Roma, vôùi muïc ñích ñaåy maïnh vieäc baûo veä moâi tröôøng, naâng
ñôõ vaø gia taêng muïc vuï cho caùc thoå daân baûn xöù taïi 6 quoác
gia trong vuøng, töø laâu phaûi chòu tình traïng thieáu LM. Taïi AÂu
Chaâu, nhieàu thaønh phaàn Giaùo Hoäi nhö ôû Ñöùc, hoaëc Bæ, hy
voïng Thöôïng HÑGM naøy seõ uûng hoä vieäc truyeàn chöùc LM cho
nhöõng ngöôøi coù gia ñình ñeå giaûi quyeát naïn thieáu LM ôû ñòa
phöông, vaø töø ñoù bieän phaùp naøy cuõng ñöôïc aùp duïng cho AÂu
Myõ vaø nhöõng nôi khaùc thieáu linh muïc.

Giôùi baùo chí cuõng ñoàn thoåi veà tin ÑTC coù theå vieáng thaêm

Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát:
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10 SÖÏ KIEÄN TIEÂU BIEÅU CUÛA GIAÙO HOÄI COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM NAÊM 2018
1. Chuyeán Ad Limina cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät
Nam
Chuyeán ñi Ad Limina cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam
baét ñaàu töø ngaøy 3 thaùng 3 ñeán ngaøy 11 thaùng 3. Theo luaät
ñònh, caùc Ñöùc Giaùm Muïc coi soùc Giaùo phaän phaûi veà Roâma
moãi 5 naêm moät laàn ñeå vieáng moä hai Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ
vaø Phaoloâ; gaëp Ñöùc Giaùo Hoaøng vaø caùc Boä trong Giaùo trieàu,
ñaëc bieät laø caùc Boä lieân quan tröïc tieáp nhö Boä Truyeàn giaûng
Tin möøng cho caùc daân toäc, Boä Giaùo lyù Ñöùc tin…
2. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc qua ñôøi
taïi Roâma
Trong chuyeán ñi Ad Limina cuøng ñoaøn Hoäi ñoàng Giaùm
muïc Vieät Nam, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
cuûa Saøi Goøn ñaõ ñoät ngoät qua ñôøi vaøo ngaøy 6 thaùng 3 (giôø
Roâma), töùc 7 thaùng 3 (giôø Vieät Nam), bôûi moät côn ñoät quî.
Linh cöõu cuûa ngaøi ñöôïc chuyeån veà Vieät Nam an taùng. Sau
ñoù, Toøa Thaùnh boå nhieäm Ñöùc Cha Giuse Ñoã Maïnh Huøng,
hieän laø Giaùm Muïc Phuï Taù Saøi Goøn, laøm giaùm quaûn Toâng
Toøa cuûa Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn.
3. Naêm Thaùnh toân vinh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo taïi Vieät
Nam
Giaùo Hoäi Vieät Nam ñöôïc Toøa Thaùnh chaáp thuaän môû
Naêm Thaùnh Toân Vinh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam töø ngaøy
19 thaùng ñeán ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2018, nhaèm kyû nieäm 30
naêm, ngaøy Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II tuyeân phong
117 vò töû ñaïo taïi Vieät Nam leân haøng hieån thaùnh (19882018).
4. Toøa Thaùnh vaø Vieät Nam ñaøm phaùn ngoaïi giao Voøng
thöù VII
Cuoäc hoïp Voøng VII cuûa Nhoùm Coâng taùc hoãn hôïp Toøa
Thaùnh – Vieät Nam dieãn ra vaøo ngaøy 19 thaùng 12. Hai beân
ñaõ ñoàng yù tieán haønh nhöõng coâng vieäc cuï theå ñeå naâng caáp
quan heä ngoaïi giao töø Ñaïi dieän Toaø Thaùnh khoâng thöôøng truù
trôû thaønh Ñaïi dieän Toøa Thaùnh thöôøng truù taïi Vieät Nam.
5. Vieät Nam coù taân Giaùo phaän Haø Tónh
Ngaøy 22 thaùng 12, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ thieát laäp
Giaùo phaän Haø Tónh (ñòa giôùi bao goàm tænh Haø Tónh vaø
Quaûng Bình), taùch ra töø Giaùo phaän Vinh, nhaø thôø chính toøa
vaø toøa giaùm muïc ñaët taïi Thaønh phoá Haø Tónh. Ñaây laø giaùo
phaän thöù 27 cuûa Vieät Nam, thuoäc Giaùo tænh Haø Noäi.
6. Nhöõng boå nhieäm môùi cho Giaùo Hoäi Vieät Nam
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh boå
nhieäm nhöõng chöùc vuï môùi cho Giaùo Hoäi Vieät Nam:
- Ngaøy 25 thaùng 4: Linh muïc Giuse Nguyeãn Ñöùc Cöôøng,
linh muïc thuoäc Giaùo phaän Ñaø Laït, ñang laø Phoù Giaùm ñoác
Chuûng vieän Minh Hoaø Ñaø Laït, nay laøm Giaùm muïc chính toaø
Giaùo phaän Thanh Hoùa.
- Ngaøy 21 thaùng 5: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marek

Zalewski (ngöôøi Ba Lan) laøm Taân Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi
Singapore, kieâm Ñaïi dieän khoâng thöôøng truù cuûa Toøa Thaùnh
Taïi Vieät Nam.
- Ngaøy 17 thaùng 11: Ñöùc Hoàng Y Pheâroâ Nguyeãn Vaên
Nhôn ñöôïc chaáp thuaän töø nhieäm khoûi chöùc vuï Toång giaùm
muïc Haø Noäi, ñoàng thôøi Ñöùc Cha Giuse Vuõ Vaên Thieân, hieän
laø Giaùm muïc chính toøa Giaùo phaän Haûi Phoøng, keá vò chöùc
Toång giaùm muïc Haø Noäi (Haûi Phoøng troáng toøa).
- Ngaøy 22 thaùng 12: Ñöùc cha Anphong Nguyeãn Höõu
Long, P.S.S., ñang laø Giaùm Muïc Phuï Taù Giaùo phaän Höng
Hoùa, nay laøm Giaùm muïc chính toaø Giaùo phaän Vinh. Ñoàng
thôøi, Ñöùc cha Phaoloâ Nguyeãn Thaùi Hôïp, O.P., ñang laø Giaùm
muïc giaùo phaän Vinh, nay laøm Giaùm muïc tieân khôûi cuûa Giaùo
phaän Haø Tónh.
7. Ñaët vieân ñaù khôûi coâng xaây döïng Trung Taâm haønh
höông Ñöùc Meï Nuùi Cuùi
Ngaøy 15 thaùng 8, Ñöùc cha Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo – Giaùm
muïc Chính toøa Giaùo phaän Xuaân Loäc ñaõ laøm pheùp khu ñaát
vaø khôûi coâng xaây döïng Trung Taâm Ñöùc Meï Nuùi Cuùi. Vì
roäng ñeán haøng traêm hecta, khu ñaát naøy ñöôïc cho laø coù khaû
naêng ñoùn tieáp löôïng giaùo daân lôùn khi Giaùo Hoäi Vieät Nam coù
caùc söï kieän troïng ñaïi, thí duï neáu Ñöùc Thaùnh Cha ñeán vieáng
thaêm trong töông lai.
8. Nhöõng vuï xaâm haïi ñaát ñai cuûa Giaùo Hoäi tieáp tuïc taùi
dieãn
Nhaø thôø Thuû Thieâm vaø Doøng Meán Thaùnh Giaù Thuû
Thieâm (Saøi Goøn) cuøng vôùi Doøng Thaùnh Phaoloâ thaønh
Chartres (Haø Noäi) tieáp tuïc laø hai ñieåm noùng trong côn caøn
queùt cöôõng chieám ñaát ñai Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeå truïc lôïi.
Caùc chò em nöõ tu ñaõ kieân quyeát phaûn ñoái moïi haønh vi xaâm
haïi ñaát ñai nhaø doøng. Cho ñeán nay, söï vieäc vaãn coøn chöa
ngaû nguõ.
9. Nhaø thôø Ñöùc Baø Saøi Goøn khoâng theå keát thuùc vieäc
truøng tu sôùm hôn
Nhaø thôø chính toøa Ñöùc Baø Saøi Goøn ñaõ baét ñaàu ñöôïc truøng
tu töø naêm 2017, döï kieán hoaøn taát vaøo cuoái naêm 2020. Tuy
nhieân, vì phaùt sinh nhöõng vaán ñeà phöùc taïp trong kyõ thuaät
neân vieäc truøng tu seõ phaûi keùo daøi cho ñeán heát naêm 2023.
Ñaây laø nhaø thôø ñaàu tieân ôû Vieät Nam ñöôïc truøng tu theo
chuaån möïc cuûa AÂu Chaâu, ñeå baûo toàn nhöng vaãn giöõ nguyeân
kieán truùc coå kính, dó nhieân chi phí cho ñieàu naøy laø khoâng
nhoû.
10. Hoïc vieän Coâng Giaùo Vieät Nam tuyeån sinh
Hoïc vieän Coâng Giaùo Vieät Nam tieáp tuïc toå chöùc kyø thi
tuyeån sinh hai chöông trình Cöû nhaân Thaàn hoïc (STB) vaø Cao
hoïc Thaàn hoïc (STL) cho naêm hoïc 2018-2019. Ñaây laø kyø thi
tuyeån sinh laàn thöù ba cuûa hoïc vieän naøy ñeå ñaøo taïo thaàn hoïc
caáp cao cho sinh vieân.
Chaân Phöông (Vietcatholic.net)
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“They fell down and worshiped Jesus”

Ngaøy 6-1-2018 V

Scripture: Matthew 2:1-12

ow when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East
N
came to Jerusalem, saying, 2 “Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the
East, and have come to worship him.” 3 When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him;

4 and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.
5 They told him, “In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: 6 `And you, O Bethlehem, in the land of
Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will govern my people
Israel.’” 7 Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared; 8
and he sent them to Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the child, and when you have found him bring
me word, that I too may come and worship him.” 9 When they had heard the king they went their way; and lo, the star
which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was. 10 When
they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; 11 and going into the house they saw the child with Mary
his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and
frankincense and myrrh. 12 And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country
by another way.
Meditation: If Jesus truly is who he claims to be, the eternal Son diligent search they were led to the source of true knowledge - to Jesus
of God and Savior of the world, then why is he not recognized by everyone Christ, the Light and Wisdom of God. When they found the newborn King they
who hears his word and sees his works? John the Evangelist states that humbly worshiped him and gave him gifts fitting for a king.
when Jesus came into the world the world knew him not and his own people
The Lord of the universe who revealed the star of Bethlehem to the
received him not (John 1:10-11). Jesus was born in obscurity. Only the lowly
Gentiles of the East so they could come and
shepherds recognized him at his birth. Some wise
worship Jesus, the Prince of Peace (Isaiah 9:6)
men also found their way to Bethlehem to pay
and King of Kings (Revelations 19:16), gives each
homage to the newborn King of Israel. These men
one of us the same light of revelation to recognize
were not Israelites, but foreigners. They likely
and accept Jesus as our Lord and Savior. Faith
had read and discussed the Messianic prophecies
is an entirely free gift that God makes to us. It is
and were anxious to see when this Messianic
through the help of the Holy Spirit, who moves the
King would appear. God led them by means of an
heart and opens the eyes of the mind, that we are
extraordinary star across the desert to the little
able to understand, accept, and believe the truth
town of Bethlehem where Jesus was born.
which God has revealed to us through his Son,
Jesus Christ. In faith, the human will and intellect
John Chrysostom (347-407 AD), in his homily
cooperate with grace. “Believing is an act of the
on this passage from Matthew 2, explains the
intellect assenting to the divine truth by command
significance of the star of Bethlehem:
of the will moved by God through grace” (Thomas
“Note how fitting was the order of events: the
Aquinas).
wise men saw the star, were received by the Jews
To know and to encounter Jesus Christ is to
and their king; they heard prophecy to explain what
know God personally. In the encounter of the wise
had appeared; the angel instructed them; and then
men with Jesus we see the plan of God to give
they journeyed from Jerusalem to Bethlehem by
his
only
Son
as
King
and
Savior,
not just for the Jewish people but for all
the guidance of the star. From all this we learn that this was not an ordinary
star, for no other star has this capacity to guide, not merely to move but to the nations as well. The Lord Jesus came that both Jew and Gentile might
beckon, to “go before them,” drawing and guiding them along their way. The find true and lasting peace with God. Let us pray today that Jew and Gentile
star remained after bringing them to the place, in order that the child might alike will find the Lord and Savior on their journey of life. Do you bring the
also be seen. For there is nothing conspicuous about the place. The inn was light of Jesus Christ to those you meet through the witness of your life and
ordinary. The mother was not celebrated or notable. The star was needed to testimony?
manifest and illumine the lowly place, until they had reached their destination
“Lord Jesus Christ, we thank you for bringing salvation to all the nations.
at the manger.” [The Gospel of Matthew, Homily 7:3]
May the gospel of salvation be proclaimed to every nation today and to every
In their thirst for knowledge of God, the wise men from the East willingly person on the face of the earth. Help me to be a good witness of the joy of
left everything, their home and country, in pursuit of that quest. In their the gospel to all I meet.”
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