
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.....972-479-5562

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 Xöù: Lm. Thomas haø Quoác Duõng, DCCT

                   Phoù teá: Vincent Ñaøm höõu Thö

LòCh Trong Tuaàn

Thöù Ba 11-2: Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc

Thöù Hai 10-2: Scoâlastica, đtñ, Leã Nhôù

Thöù Tö  12-2: Th. Phaoloâ Miki vaø caùc Baïn töû ñaïo

CHuùa NHaäT 5 THöôøNg NieâN a Ngaøy 9 / 2 / 2014

Khu 1:  OÂ. Traàn Vaên Maõo  (214) 629-4485
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 . . . . . . . . . . . . 972-231-4084
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 13-2:

Thöù Saùu 14-2: Th. Cyrilloâ, ñan só
      Th. Meâøthoâïdioâ, gm, Leã Nhôù

  Thöù Baûy 15-2:



I. TOÄI CUÛA ADAM VAØ EVA (2,25   3,7)

1. Con raén
Trong baûn vaên, khoâng coù choã naøo con raén ñöôïc ñoàng 

hoaù vôùi thaàn döõ. Vieäc ñoàng hoaù chæ dieãn ra sau naøy vaøo 
theá kyû I (Kng 2,24; Enoch 69,6). ÔÛ Canaan, raén coù lieân 
heä maät thieát vôùi vieäc thôø phöôïng söï sung tuùc phì nhieâu, 
cuõng laø caùm doã thöôøng xuyeân cho daân Israel khi hoï ñònh 
cö ôû ñaát Canaan. Vì theá ñaây laø lôøi caûnh giaùc haõy traùnh 
xa nhöõng vieäc thôø quaáy naøy. Raén ôû ñaây cuõng khoâng lieân 
heä gì ñeán con raén ñoàng trong saùch Xuaát haønh. Söï kieän 
raén ñoàng trong saùch Xuaát haønh cho thaáy Thieân Chuùa coù 
theå “dó ñoäc trò ñoäc!” Vaø Chuùa Gieâsu chaáp nhaän caùi cheát 
ñeå ban taëng söï soáng (x. Ga 3,14-15).

2. YÙ nghóa caùm doã
Chieán thuaät cuûa moïi caùm doã laø chæ noùi moät nöûa söï 

thaät: (1) caùc ngöôi seõ khoâng cheát, (2) maét caùc ngöôi seõ 
môû ra, (3) caùc ngöôi seõ ñöôïc gioáng nhö Thieân Chuùa. 
Thöïc teá laø sau khi aên traùi caám, con ngöôøi ñaõ khoâng cheát 
nhöng laïi khoâng soáng maõi, ñaõ môû maét ra ñeå chæ thaáy 
mình traàn truoàng, vaø ñaõ gioáng nhö Thieân Chuùa bieát 
thieän aùc nhöng chæ laø caùi bieát giôùi haïn. Ñaây cuõng laø 
chieán thuaät Satan aùp duïng khi caùm doã Chuùa Gieâsu (x. 
Mt 4, 1-11). Vaø caû ngaøy nay, vôùi chuùng ta.

Caây bieát thieän aùc (2,17): YÙ nghóa saâu xa cuûa hình aûnh 
vaø trình thuaät naøy laø chæ moät mình Thieân Chuùa vôùi söï 
toaøn tri vaø khoân ngoan cuûa Ngöôøi môùi bieát roõ ranh giôùi 
thieän aùc vaø toát xaáu. Con ngöôøi khoâng theå töï mình xaùc 
ñònh vì taàm nhìn giôùi haïn cuûa phaän ngöôøi neân chæ thaáy 
ñöôïc moät phaàn nhoû. Vì theá, phaûi bieát traân troïng Lôøi 
Chuùa veà caây bieát thieän aùc (2,17) thì môùi ñeán ñöôïc caây 
tröôøng sinh (3,22). Ñaây laø baøi hoïc raát lôùn cho con ngöôøi 
hoâm nay, nhaát laø trong laõnh vöïc luaân lyù.

Ma quyû caùm doã baèng caùch gaây nghi ngôø, töø ñoù choái töø 
vaø vöùt boû Lôøi Chuùa. Vì theá caàn phaûi tuyeät ñoái tin töôûng 
vaøo Lôøi Chuùa nhö Chuùa Gieâsu khi ñoái dieän vôùi nhöõng 
caùm doã trong sa maïc. 

3. Haäu quaû cuûa toäi
Haäu quaû laäp töùc cuûa toäi loãi laø con ngöôøi nhaän ra söï 

traàn truïi cuûa mình vaø hoï tìm caùch che ñaäy söï traàn truïi 
ñoù (3,7). Khi Ñöùc Chuùa leân tieáng hoûi “Ngöôi ôû ñaâu?” con 
ngöôøi ñöa ra lyù do laån traùnh Thieân Chuùa, “bôûi vì toâi traàn 
truïi.” Thöïc ra con ngöôøi khoâng traàn truoàng vì ñaõ laáy laù 
vaû che thaân, nhöng con ngöôøi nhaän ra mình traàn truïi vì 
töông quan giöõa hoï vôùi Thieân Chuùa ñaõ bò beû gaãy. 

Beû gaãy töông quan vôùi Chuùa, toäi loãi cuõng phaù 
hoûng nhöõng moái töông quan caên baûn trong cuoäc 
soáng con ngöôøi: ñaùnh maát söï thoáng nhaát nôi chính 
baûn thaân; töông quan vôï choàng bieán thaønh töông 
quan thoáng trò vaø theøm khaùt thay vì yeâu thöông 
phuïc vuï; töông quan vôùi tha nhaân (anh em trong 
nhaø, ngöôøi ngoaøi) ñöôïc deät baèng doái traù, sôï haõi, ñoái 
ñaàu; caû töông quan vôùi theá giôùi cuõng trôû neân khoù 
khaên vì chính thieân nhieân taøn phaù con ngöôøi. Taát 
caû nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc trình baøy trong nhöõng 
chöông keá tieáp.

II. CAIN VAØ ABEL (4,1-16)
Caâu truyeän veà Cain vaø Abel ñöôïc noái keát caùch 

loûng leûo vôùi caâu truyeän tröôùc ñoù veà con ngöôøi sa 
ngaõ. Moät soá hoïc giaû cho raèng ñaây laø caâu truyeän 
hoaøn toaøn ñoäc laäp nhöng ñöôïc taùc giaû saùch Saùng 
Theá lieân keát vôùi caâu truyeän tröôùc nhaèm muïc ñích 
rieâng cuûa oâng. Caâu truyeän naøy giaû thieát luùc ñoù ñaõ 
coù caùc daân khaùc (St 4,14 : “baát cöù ai gaëp con seõ gieát 
con”; xaõ hoäi ñaõ coù toå chöùc trong ñoù coù nhöõng ngaønh 
ngheà khaùc nhau, vaø moät neàn thôø phöôïng cuõng ñaõ 
baét ñaàu phaùt trieån. 

Moái quan taâm cuûa taùc giaû laø nhaán maïnh ñeán toäi 
loãi vaø haäu quaû cuûa noù chöù khoâng nhaèm nhöõng chi 
tieát khaùc, do ñoù khieán ta coù nhöõng thaéc maéc, vd. taïi 
sao Chuùa khoâng nhaän leã vaät cuûa Cain.

Coù giaû thuyeát cho raèng caâu truyeän naøy muoán 
trình baøy söï tranh chaáp giöõa caùc daân coù neàn vaên 
hoaù vaø ngaønh ngheà khaùc nhau, cuï theå laø giöõa loái 
soáng du muïc vaø noâng nghieäp. Cuõng coù giaû thuyeát 
khaùc cho raèng ñaây laø caùch noùi veà nguoàn goác cuûa boä 
toäc Kenites, mang tattoo treân traùn vaø soáng taùch 
bieät caùc boä toäc khaùc. Boä toäc naøy cuõng thôø phöôïng 
Thieân Chuùa nhöng chöa bao giôø laø thaønh vieân cuûa 
daân Israel.

Thieát nghó yù töôûng chính cuûa caâu truyeän laø loøng 
con ngöôøi ñaõ nghieâng veà ñieàu xaáu. Töø toäi loãi cuûa 
nhöõng con ngöôøi ñaàu tieân, nhaân loaïi tieáp tuïc xa 
rôøi Thieân Chuùa, chìm saâu trong toäi ñeán noãi Thieân 
Chuùa ñaõ laáy laøm tieác vì taïo döïng loaøi ngöôøi (6,6). 
Chính vì toäi loãi nhaân loaïi traøn lan nhö theá neân cuoái 
cuøng Thieân Chuùa ñaõ tuyeån choïn moät daân ñeå töø daân 
ñoù, toaøn theå nhaân loaïi giao hoaø vôùi Thieân Chuùa. 
Ñoù laø noäi dung seõ ñöôïc trình baøy töø chöông 12 trôû 
veà sau.

(chöông 3-5)

Tuaàn 2: 
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 2/ 2014

08&09/02: DVD của Đức Giám mục được trình chiếu trong Thánh lễ
   Và bắt đầu việc quyên góp lần I
09/02:   Các em đi học lại
12/02:   Khai giảng lớp học Anh Văn ESL và lớp Luyện thi Công dân Mỹ từ 7-9pm,
   Tại phòng 137 Trung tâm Thánh An Phong 
14/02:   Thánh lễ các gia đình
21/03:    Khai giảng lớp Dự Bị Hôn Nhân – phòng 115 Trung tâm Thánh An Phong

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn 

vào ngày thứ bảy 8/2/2014 của đôi tân hôn:

Trần Đức Thịnh  & Ngô Gia Phúc
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

Thánh Lễ Các Gia Đình
Thứ Sáu ngày 14/2 sẽ có Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.
Kính mời cộng đoàn đến tham dự cùng với gia đình của mình để yêu mến, cảm tạ, chúc tụng, 
tôn vinh Chúa và cầu nguyện cho nhau.
Kính mời các gia đình đưa con em đến phòng 132 tại trung tâm Thánh An Phong lúc 7pm 
để tham dự buổi kể chuyện Kinh Thánh (Bible Stories for children).

Hành Hương Đất Thánh: “Theo Vết Chân Giêsu”
3/12/2014 đến 12/12/2014 (10 ngày)

•	 Cha Linh Hướng: Phêrô Bùi Quang Tuấn
•	 Phí Tổn:  2,800 USD/mỗi người (2,740 + 60 tips). 
•	 Điền đơn & Đóng đủ tiền 1 lần: Ghi danh first come first cho tới khi có đủ 

số người.
•	 Đơn Ghi Danh: Bàn xin lễ, hay website: www.dmhcg.org.
•	 Sách Tặng: 1 quyển “Kẻ Đi Tìm”, tác giả Nguyễn Tầm Thường, tặng mỗi 

gia đình khi ghi danh. Quyển sách là một hành trình dài của tác giả đi tìm 
Chúa nơi Đất Thánh, xin vui lòng đọc trước để chuyến đi có ý nghĩa hơn.

•	 Liên Lạc: Cẩm Tú 469-222-9175  hay email: ct11cc@aol.com
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SISTERS OF THE HOLY FAMILY OF NAZARETH
invite you to

A day with the sisters for young women!
 Ages 14 and up are welcome February 22, 8am-6pm!

Discernment Weekend, 
Sept. 21-23 for 18 and older

February 22, 2014

Good Shepherd Convent
1814 Egyptian Way, Grand Prairie, TX 75050

Need to pre-register to attend: Sr. Mary Paul Haase smpaul@icgrandprairie.org  972-641-4496

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 9/2/2014 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Bà Nguyễn Thị Tươi          214-991-5009
            826 Palm Desert Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 6     A/C Nguyễn Văn Tiến          972-479-0230
            8136 Clearspring Rd., Dallas, TX 75240 

  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đọc kinh Tôn Vương:  
                     Tối thứ Bảy 15-2-2014 lúc 7:30 PM   
            Tại nhà Ô.B. Phạm Đức Lâm  
            4201 Glenhaven Dr.  
            Garland, TX 75042  
            214-549-0897 

Lớp Anh Văn ESL (English as a Second Language),
và

Lớp Luyện Thi Công Dân Mỹ (US Citizenship)

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ nhận đơn ghi danh và xếp lớp
vào tối thứ Tư, ngày 12 tháng 2, 2014 từ 7 giờ đến 9 giờ tối

tại phòng 137 Trung Tâm Thánh An Phong .
Chương Trình (từ sơ cấp đến cao cấp) sẽ do nhóm thầy cô người Việt và người Mỹ đảm trách

Địa chỉ liên lạc:  Văn phòng Giáo Xứ, 2121 W. Apollo Rd, Garland, TX 75044
(972) 414-7073
Xin kính mời
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:   $22,056.00
Tiền Khấn:      $1,710.00
Tiền Quảng Cáo:        $255.00
Bảo Trợ Ơn Gọi:          $50.00

SDB Tên                          Số Tiền
0037 Đào Bá Hùng         $80.00
0068 Ẩn Danh           $2.00
0125 Nguyễn Thị Phần        $20.00
0140 Ngô Văn Tùng         $30.00
0146 Ẩn Danh           $3.00
0244 Ẩn Danh         $50.00
0283 Nguyễn Thị Thiết          $3.00
0354 Nguyễn Văn Hường        $40.00
0466 Vũ Quốc Hưng         $20.00
0513 Trần Hữu Thanh      $100.00
0523 Trần Ngọc Xuân          $5.00
0623 Nghiêm Mạnh Lễ          $5.00
0714 Mai Ngọc Phương        $20.00
0743 Ngô Bá Nhân       $100.00
0745 Huỳnh Thị Thu Thủy        $10.00
0809 Bùi Thanh Hải         $20.00
0820 Nguyễn Thanh Vân        $10.00
0859 Nguyễn Như Nguyện (Bác Ky)     $500.00
0881 Nguyễn Thị Tình        $20.00
1191 Nguyễn Ngọc Hùng          $5.00
1220 Nguyễn Thanh Trí        $10.00
1247 Huỳnh Thu Liễu        $40.00
1255 Phạm Thị Thoa         $10.00
1309 Võ Văn Phúc         $20.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 2/2/2014

 SDB Tên                          Số Tiền
1400 Nguyễn Trọng Tú        $15.00
1462 Nguyễn Thị Nghiệp          $5.00
1535 Trần Trọng Cảnh        $10.00
1589 Đặng Thị Quý         $10.00
1608 Nguyễn Thị Đài           $5.00
1625 Đỗ Hải Thanh         $10.00
1648 Võ Bá Cường       $100.00
1695 Nguyễn Thị Keng          $5.00
1723 Nguyễn Sĩ Thành        $20.00
1728 Caron Le Therese          $5.00
1752 Vũ Minh Châu         $20.00
1830 Nguyễn Huy Đắc        $20.00
1945 Đặng Anh Tuấn         $10.00
1956 Lê  Michelle         $30.00
2101 Lê Trung Thược          $4.00
2186 Nguyễn  Hiền         $20.00
2249 Nguyễn Văn Liệu        $20.00
2260 Lê Văn Cường       $100.00
2367 Ẩn Danh           $2.00
2404 Evercare Pharmacy    $1,500.00
2473 Hồ Bảo Quốc         $40.00
2511 Ngô Thanh Tuấn        $10.00
2514 Nguyễn Doãn Quân          $5.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Education Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):
Ngăn Số   Tên                              Số Tiền
0059 Phan Long Duy     $1,300.00
0256 Nguyễn Tiến Thịnh        $200.00
0349 Trần Duy Đan Bích        $100.00
0358 Lê Quang Sinh        $100.00
0368 Rop Van Hoang        $200.00
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  31 Điều Bạn Nên Cầu Nguyện Cho Con Mình
Ai cũng muốn con mình trở thành người tài và người tốt, song mọi sự tốt đẹp chỉ có thể thật sự đến 
với con cái chúng ta khi ta thật sự biết cầu nguyện cho chúng mỗi ngày. Vậy đâu là những nhân đức 
cần thiết mà ta nên cầu cho các cháu? Dưới đây là sự minh hoạ đầy đủ nhất 31 điều cần thiết: 

1. Xin Ơn Cứu Độ
2. Trưởng Thành Trong Ân Sủng
3. Học biết Yêu Thương
4. Xin cho con sống Trung Thực & Ngay Thẳng
5. Biết Tự Chủ
6. Yêu Mến Lời Chúa
7. Yêu chuộng Công Bằng
8. Có Lòng Xót Thương
9. Biết Tôn Trọng mọi người 
10. Có Lòng Tự Trọng
11. Trung Tín
12. Can Đảm
13. Trong Sạch
14. Tử Tế với nhau và với mọi người
15. Rộng Lượng - Bao Dung
16. Yêu Chuộng Hoà Bình
17. Niềm Vui
18. Biết Kiên Định trong mọi việc chúng làm
19. Biết Khiêm Nhường
20. Có Lòng Trắc Ẩn
21. Biết Trách Nhiệm bản thân
22. Bằng Lòng trong mọi tình huống và hoàn cảnh
23. Biết đặt Niềm Tin nơi Thiên Chúa
24. Một Trái Tim Biết Phục Vụ
25. Đầy tràn Niềm Hy Vọng và lòng trông cậy
26. Sẵn Sàng & Khả Năng Làm Việc
27. Lòng Say Mê Thiên Chúa
28. Biết sống Kỷ Luật - Tự Học
29. Yêu Thích Cầu Nguyện
30. Có Lòng Biết Ơn
31. Phát triển lòng khao khát tìm kiếm vinh quang Chúa giữa lòng thế giới.

[Nguồn: DIY Style - Joseph C. Pham Chuyển ngữ]
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  Daily Reading & Meditation
You are the salt of the earth and the light of the world

Scripture: Matthew 5:13-16 

“You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no 
longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot by men.  “You are the light 
of the world. A city set on a hill cannot be hid.  Nor do men light a lamp and put it under a bushel, 
but on a stand, and it gives light to all in the house.  Let your light so shine before men, that they 
may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. 

Meditation: What can salt and light have to teach us about God and his reign on earth? Jesus used 
ordinary images, such as salt and light, to convey extraordinary truths about the kingdom of God. 
Salt was a valuable commodity in the ancient world. People traded with it, like we trade with gold 
and stock. Salt also served a very useful purpose in hot climates before the invention of electricity 
and refrigeration. Salt not only gave food flavor, it also preserved meat from spoiling. Jesus used 
the image of salt to describe how his disciples are to live in the world. As salt purifies, preserves, 
and penetrates, so the disciple must be as salt in the world of human society to purify, preserve, and 
penetrate that society for the kingdom of God and of his righteousness and peace. 

Jesus also used the image of light and a lamp to further his illustration. Lamps in the ancient world 
served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and 
to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as an expression of the inner beauty, truth, and 
goodness of God. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps 
(Psalm 119:105). God’s grace not only illumines the darkness in our lives, but it also fills us with 
spiritual light, joy, and peace. Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to 
live in the light of his truth and love. Just as natural light illumines the darkness and enables one to 
see visually, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly 
reality of God’s kingdom. In fact, our mission is to be light-bearers of Christ so that others may see 
the truth of the gospel and be freed from the blindness of sin and deception. 

Jesus remarks that nothing can remain hidden or secret. We can try to hide things from others, from 
ourselves, and from God. How tempting to shut our eyes from the consequences of our sinful ways 
and bad habits, even when we know what those consequences are. And how tempting to hide them 
form others and even from God. But, nonetheless, everything is known to God who sees all. There 
is great freedom and joy for those who live in God’s light and who seek this truth. Those who listen 
to God and heed his voice will receive more from him. Do you know the joy and freedom of living 
in God’s light? 

“Lord, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and 
truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and 
understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed”. 
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  CHỌN LỰA
Một chủ nông trại nọ thuê một người thanh niên đến nhặt khoai tây cho nông trại. Công việc xem ra thật đơn giản: chỉ 
cần phân loại các củ khoai tây và cho vào sọt. Lớn theo lớn, trung bình theo trung bình và nhỏ theo nhỏ... Sau một ngày 
làm việc, người thanh niên đến gặp ông chủ và xin nghỉ việc: gương mặt của anh trông hốc hác và thất sắc hẳn. 
Ðược hỏi lý do, anh giải thích như sau:: “Công việc của ông giao phó không phải là một công việc nặng nhọc, nhưng 
điều làm cho tôi nhức óc đó là phải chọn lựa”.
Có nhiều điều xấu phải từ bỏ, như thuốc lá, ma túy, cờ bạc, rượu chè trụy lạc, …vv… 
Cũng có điều tốt phải bỏ để chọn điều khác tốt hơn, như truyện anh thanh niên nhặt khoai tây trên đây: chọn nghề, chọn 
trường, chọn chỗ làm, chọn bậc sống, và còn nhiều cái chọn khác nữa.
Chọn lựa và từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc:

· Bỏ chiếc giường êm đềm để thức dậy đi lễ buổi sáng
· Tắt cái TV vì đến giờ đọc Kinh Tối với gia đình
· Dành Chúa-nhật để dậy Giáo-lý và làm điều tốt cho xã hội.

Nếu từ bỏ vì yêu, ta sẽ thấy nhẹ hơn và dễ hơn.
Người mẹ thức trắng đêm để đan nốt cái áo cho con: người mẹ là mẹ hơn qua những hy sinh vất vả. Từ bỏ vì yêu chẳng 
bao giờ thiệt thòi và mất mát. Cuộc sống văn minh cho ta nhiều lựa chọn. Con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái 
cao cả. Chọn khoái lạc phù du hơn là hạnh phúc vững bền. Chọn lợi ích cho cá nhân tôi hơn là cho tập thể. Xem ra con 
người thích cái dễ dãi hơn.
Kitô-hữu là người đã chọn bước theo Đức Giêsu. Làm môn đệ Ngài là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp. Ngài đòi ta phải 
đặt tất cả dưới Ngài và yêu Ngài trên hết mọi sự, trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, trên mạng 
sống của mình, trên cả hiện tại tương lai của mình (Luca 14:25-33). Những thụ tạo trên thật đáng trân trọng, nhưng nó 
chỉ có giá trị tương đối khi sánh với Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. 
Kitô-hữu là người sống từ bỏ như Đức Giêsu. Đức Giêsu đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta; đã sống và đã 
hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại. Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả. Ước 
gì chúng vui khi gặp viên ngọc quý là Đức Giêsu Kitô để dám bán tất cả… để thấy mình giàu có
Chọn lựa và từ bỏ là đi vào cửa hẹp với Đức Giêsu.

[Sưu Tầm] 

 Tòa Thánh tổ chức hội thảo về truyền thông dành cho các giám mục
WHĐ (29.01.2014) – 35 giám mục thuộc Trung Mỹ và vùng Caribien sẽ tham dự một Hội thảo về truyền thông diễn ra 
tại Havana, Cuba vào tháng Hai 2014.
Hội thảo kéo dài bốn ngày do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội tổ chức, nhằm giúp các giám mục đẩy mạnh 
chiến lược truyền thông tại giáo phận của các ngài.
Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội cho biết: “ngày nay, mọi 
hoạt động của Giáo hội đều gắn với truyền thông. Điều này rất quan trọng. Trong 4 ngày hội thảo, các tham dự viên sẽ 
thảo luận kỹ lưỡng các đề tài: truyền thông ngày nay có ý nghĩa gì, truyền thông cách nào và truyền thông cái gì”.
Hội thảo sẽ dựa trên Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô mới công bố. Trong sứ 
điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước ra để gặp gỡ mọi người, và kiến tạo những cuộc “gặp gỡ đích thực”. 
Ngài cũng  kêu gọi họ trở thành các “chứng nhân Kitô giáo” trong thế giới kỹ thuật số.
Theo Đức Tổng giám mục Celli, cả các giám mục cũng phải tham gia vào vai trò này, chứ không chỉ là các tín hữu.
Đức Tổng giám mục Celli nói: “Chúng ta biết rằng mình được kêu gọi để trở nên chứng nhân về những gì chúng ta đang 
có. Thế nên đây không phải là vấn đề kỹ thuật mà là chiều kích nhân sinh của truyền thông, nhằm giúp các giám mục trở 
nên những conngười thực sự đáng tin khi đối thoại với người khác”.
Ngài nói Hội thảo sẽ giúp các giám mục khám phá ra rằng nhiệm vụ của truyền thông không chỉ là thông truyền các sứ 
điệp, mà còn là xây dựng các cuộc đối thoại, cũng như nền văn hóa chia sẻ, và làm cho cộng đồng được lớn lên.
Đức Tổng giám mục Celli nói thêm rằng lợi ích lớn nhất là đến với với những người đang đau khổ và giúp đỡ họ. Như 
bất kỳ người mẹ nào khác, Giáo hội phải bảo vệ và giúp đỡ họ.

[Nguồn: Linh Tiến Khải - Theo RomeReports]


