
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 11-3: 

Thöù Hai 10-3: 

Thöù Tö  12-3:

CHuùa NHaäT 1 Muøa CHay  Ngaøy 9 / 3 / 2014

Khu 1:  OÂ. Traàn Vaên Maõo  (214)-846-2632
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 13-3:

Thöù Saùu 14-3: muøa chay - Kieâng Thòt
 

  Thöù Baûy 15-3: 



I. ESAU, GIACOP VAØ 
MAÀU NHIEÄM TUYEÅN CHOÏN 
(25,19-26)

Vôùi baûn gia phaû cuûa Isaac 
(caâu 19-20), saùch Saùng Theá 
ñöa ta vaøo moät giai ñoaïn môùi 
trong lòch söû caùc toå phuï, laø giai 
ñoaïn cuûa Isaac vaø Giacoùp. Baûn 
gia phaû ñöôïc tieáp noái baèng caâu 
chuyeän veà vieäc sinh haï Esau 
vaø Giacoùp.

Baø Rebecca laø moät phuï nöõ 
hieám muoän cuõng gioáng nhö baø 
Sara. Nhöng chính söï hieám 
muoän naøy laïi laøm noåi baät söï 
can thieäp cuûa Chuùa trong vieäc 
baø thuï thai (caâu 21). Nieàm vui 
thuï thai cuûa baø laïi trôû thaønh noãi lo laéng vì caûm nhaän nhöõng 
ñöùa con “ñaùnh nhau” ngay trong loøng daï mình. Chính ôû ñaây 
xuaát hieän lôøi saám ñöôïc coi nhö taâm ñieåm cuûa trình thuaät, 
“Coù hai daân toäc trong loøng ngöôi, hai daân töø daï ngöôi sinh 
ra vaø seõ chia reõ nhau. Daân naøy seõ maïnh hôn daân kia, ñöùa 
lôùn seõ laøm toâi ñöùa beù” (25,23). Lôøi saám naøy ñaõ loan baùo 
tröôùc nhöõng gì seõ ñöôïc trình baøy trong caâu chuyeän veà Esau 
vaø Giacoùp.

Taùc giaû saùch Saùng Theá cuõng moâ taû moät soá ñaëc tính cuûa 
hai ñöùa treû sô sinh, baùo tröôùc tính caùch cuûa moãi ñöùa treû vaø 
moái töông quan giöõa Esau vaø Giacoùp sau naøy. Esau “ñoû hoe” 
(admoni) vaø “ñaày loâng laù” (seùar), sau naøy seõ trôû thaønh toå 
phuï cuûa daân Edmonites soáng ôû vuøng Seir. Vieäc moâ taû Giacoùp 
ra sau nhöng “naém goùt chaân” cuûa Esau cuõng mang tính bieåu 
töôïng, dieãn taû tính caùch cuûa Giacoùp. Teân goïi Giacoùp laø theå 
ruùt ngaén cuûa Jacobel, nghóa laø “xin Thieân Chuùa baûo veä.”

Trình thuaät ñöôïc tieáp noái baèng nhöõng caâu chuyeän veà 
vieäc Esau baùn quyeàn tröôûng nam cuûa mình (25,27-34), keå caû 
vieäc baø Rebecca tìm caùch ñaùnh löøa Isaac ñeå oâng chuùc laønh 
cho Giacoùp ((27,1-46). Nhöõng caâu chuyeän treân coù theå laøm 
cho ta ñaët nhieàu caâu hoûi, ví duï taïi sao Giacoùp laïi ñöôïc choïn 
thay vì Esau, phaûi chaêng haønh ñoäng löøa doái cuûa baø Rebecca 
laø haønh ñoäng toát vì phuø hôïp vôùi keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa 
ñaõ ñöôïc baøy toû trong lôøi saám (25,23)? Taùc giaû saùch Saùng 
Theá khoâng ñöa ra caâu traû lôøi. OÂng chæ keå chuyeän.

ÔÛ ñaây chuùng ta ñoái dieän vôùi moät maàu nhieäm seõ coøn taùi 
dieãn nhieàu laàn trong lòch söû cöùu ñoä, laø maàu nhieäm tuyeån 
choïn cuûa Thieân Chuùa. Söï choïn löïa cuûa Thieân Chuùa maõi laø 
moät huyeàn nhieäm vöôït treân nhöõng tính toaùn vaø suy nghó 
bình thöôøng cuûa con ngöôøi. Thieân Chuùa ñieàu khieån vaø thöïc 
hieän döï ñònh cuûa Ngaøi, vöôït treân nhöõng tính toaùn cuûa chuùng 
ta.

III. HAØNH TRÌNH ÑÖÙC 
TIN CUÛA GIACOÙP VAØ CUÛA 
NGÖÔØI KITOÂ HÖÕU

1. Haønh trình cuûa 
Giacoùp

Trong moät thò kieán ôû 
Bethel (28,10-12), Giacoùp 
thaáy moät caùi thang noái Trôøi 
vôùi Ñaát, vaø oâng nghe nhaéc 
laïi nhöõng lôøi höùa ñaõ ñöôïc 
ban cho toå phuï Abraham. 
Nhöng Giacoùp khoâng bieát: 
“Coù Ñöùc Chuùa ngöï nôi naøy 
maø toâi khoâng bieát” (28,16). 
Sau ñoù Giacoùp laáy hoøn ñaù 
oâng ñaõ goái ñaàu qua ñeâm 

döïng leân laøm truï, vaø khaán höùa raèng neáu Thieân Chuùa 
gìn giöõ oâng ñöôïc bình an, thì oâng seõ trôû veà döïng baøn 
thôø kính Chuùa ((28,18-22).

Giacoùp laïi coù moät thò kieán khaùc, ñoù laø oâng vaät loän 
vôùi Thieân Chuùa taïi Peniel (32, 22-33). Sau bieán coá naøy, 
Giacoùp trôû thaønh moät con ngöôøi khaùc, oâng mang teân 
goïi môùi laø Israel vaø soáng cuoäc ñôøi chính tröïc.

Sau cuøng, khi trôû veà Bethel (35, 1-18), oâng hoaøn 
taát lôøi theà xaây moät baøn thôø taïi Bethel ñeå kính Thieân 
Chuùa, “Ñaáng ñaõ ñaùp lôøi toâi ngaøy toâi gaëp böôùc gian 
truaân, vaø ñaõ ôû vôùi toâi trong chuyeán ñi toâi ñaõ thöïc hieän” 
(35, 3).

2. Haønh trình cuûa Kitoâ höõu
Nhöõng söï kieän vaø bieán coá trong ñôøi toå phuï Giacoùp 

cho thaáy ñöùc tin laø caû moät haønh trình daøi chöù khoâng 
chæ laø moät lyù thuyeát hay söï vaät maø ta chæ caàn naém 
laáy moät laàn laø xong. Tin laø böôùc vaøo moái töông quan 
gaén keát vôùi Thieân Chuùa, moái töông quan maø ta caûm 
nghieäm, vun ñaép vaø xaây döïng xuyeân qua nhöõng bieán 
coá doïc daøi cuoäc soáng.

Trong haønh trình ñoù, khoâng ít laàn ta caûm nhaän noãi 
khoù khaên khi soáng ñöùc tin, nhaát laø khi phaûi ñoái dieän 
vôùi nhöõng thöû thaùch vaø caùm doã. Quaû thaät soáng ñöùc tin 
laø caû moät cuoäc vaät loän vôùi Thieân Chuùa, vaät loän vôùi lôøi 
môøi goïi cuûa Ngaøi, vaät loän vôùi lyù töôûng Phuùc Am.

Theá nhöng chính khi ta chaáp nhaän cuoäc vaät loän ñau 
ñôùn ñoù, con ngöôøi môùi daàn daø ñöôïc hình thaønh nôi ta. 
Söù ñieäp ñaàu tieân vaø caên baûn nhaát maø Chuùa Gieâsu göûi 
ñeán nhöõng ai muoán theo Ngaøi laø “Haõy saùm hoái vaø tin 
vaøo Tin Möøng” nghóa laø phaûi ñoåi môùi thöôøng xuyeân. 
Laø Kitoâ höõu laø ñoùn nhaän moät teân goïi môùi, moät danh 
hieäu môùi, vaø phaûi soáng cuoäc soáng môùi.

(chöông 25-36)

Tuaàn 6: 
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 3/ 2014

09/03:  Đổi giờ - lúc 2 giờ sáng vặn đồng hồ lên 1 tiếng
09/03:  Spring break – Các em nghỉ học, nghỉ sinh hoạt
09/03:  Xin tiền lần II cho ‘Black and Indian Missions’
14/03:  Thánh Lễ cầu cho các gia đình trong giáo xứ
15/03:  Lễ truyền chức Phó tế cho thầy Gioan Baotixita Trần Sơn Steven lúc 10am
19/03:  Kính Thánh Cả Giuse – Bổn mạng Giáo khu 2 và 11
21/03:  Khai giảng lớp Dự Bị Hôn Nhân – phòng 115 Trung tâm Thánh An Phong
25/03:  Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Legio Mariae và ca đoàn Fiat
30/03:  Xin tiền lần II cho ‘Catholic Relief Services’

CHÚC MỪNG
Được tin Thầy Gioan Baotixita Trần Sơn Steven, hiện đang trong năm cuối Thần Học tại Houston, 
Texas, sẽ được thụ phong Phó Tế do Đức Giám Mục Giáo Phận Dallas chủ phong vào lúc 10 giờ sáng 
Thứ Bẩy, ngày 15 tháng 3 năm 2014 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thành phố Garland, Texas. 
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin chúc mừng thầy và nhà dòng.  
Xin Thiên Chúa ban cho thầy được nhiều hồng ân và ơn trung kiên cùng Chúa suốt đời.
Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự Thánh lễ để cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho thầy.

Thánh Lễ Các Gia Đình
Thứ Sáu ngày 14/3 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).

Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khóa XVII - Mùa Xuân 2014
Khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 tháng 3-2014  lúc 7:00PM 
tại Phòng 115/Trung Tâm Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Các anh chị có dự định thành hôn trong năm 2014 hay 2015 cần ghi danh theo học Khóa này.
Khóa học nói tiếng Việt, kéo dài 2 cuối tuần:
Thứ Sáu 21 tháng 3; từ 7:00PM đến 9:30PM. Thứ Bẩy 22 tháng 3; từ 8:30AM đến 5:00PM
Thứ Sáu 28 tháng 3; từ 7:00PM đến 9:30PM. Thứ Bẩy 29 tháng 3; từ 8:30AM đến 5:00PM 
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học ngay buổi đầu và đầy đủ các giờ học. 
Ngoài ra, các học viên cần phải hoàn thành chương trình FOCCUS theo yêu cầu của Giáo phận Dallas.
Ghi danh tại Văn phòng giáo xứ.  Nếu có thắc mắc xin gọi:  972-414-7073.
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LENT 2014
This morning’s mediation is on love...

Love should erupt from the soul and cover the world like dust—to touch and interact with all creation. To love 
those we will never see and those we will never hear and meet them nevertheless in prayer. For what is prayer 
but love, itself. Its all a reflection of what we have received from God. However; to love freely one must do a 
little ‘housecleaning’ first, housecleaning in our souls. To sweep the cobwebs that have gathered, those being 
habits, attitudes and unrestrained harsh words. It takes time and diligence to properly work on those areas of 
our life that need to be reordered and seek the grace of God to change. Following Jesus closely in Lent is good 
preparation to leave the world behind—and seek Him alone. And as Mary and Joseph did when they found 
Him in the temple—never desiring to lose Him again.

Love is being in His Presence, and giving whatever we got imitating Jesus with the same gentleness He 
bestowed onto others with His undivided attention, and His acceptance of who people were and not wanting 
to ‘fix them’ but, love them for themselves. And in that kind of love comes transformation. God transforms us 
when we accept His love and our love aids others to be transformed as well. But give, live and love from your 
heart, for the heart is the well in which we can draw deeply yet it is never exhausted when what we do is done 
in true charity. Love one another as God has loved us and we will never be the same again. Amen. 

God Bless
kathy montgomery

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 9/3/2014 - 7:00 PM

Giáo Khu 1     Anh Đặng Văn Tiến          972-496-5491
            1710 Lakestone Ct., Garland, TX 75044

Giáo Khu 3     Ô/B Nguyễn Minh Huế          214-909-6976
            2102 Meridith Ln., Garland, TX 75042

Giáo Khu 4     A/C Nguyễn Văn Kết          972-496-1353
            2814 Cedar Brook Dr., Garland, TX 75040

Giáo Khu 5     Ô/B Ngô Suốt           972-644-5790
            1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081

Giáo Khu 7     Ô/B Trần Đình Hiền          214-578-6190
            435 St. Andrew Dr., Allen, TX  75002

Giáo Khu 11   A/C Lê Tấn Dũng & Vàng          972-384-0366
            123 Carolyn Lane, Murphy, TX  75094 

  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đọc kinh Tôn Vương:  
                     Tối thứ Bảy 15-3-2014 lúc 7:30 PM   
            Tại nhà anh Phạm Phú Quý  
            2110 Steamboat Spring Dr. , Garland, TX 75044 
            ĐT: 469-964-3647 

PHÂN ƯU
Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp xin chân thành phân ưu cùng tang 
quyến trước sự ra đi của

Anh Martinô Phạm Vũ Long 
(1970-2014)

Tạ thế ngày 28/2/2014

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng 
đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn 
Martinô về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và 
cậy trông cho tang quyến.
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Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:    $13,960.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2547, 2548):      $100.00
Tiền In Sách:          $175.00
Tiền Lễ Cưới:          $300.00
Tiền Quảng Cáo:         $700.00
Bảo Trợ Ơn Gọi:           $50.00

SDB Tên                          Số Tiền
0023 Đặng Hiếu Sinh         $20.00
0340 Phạm Văn Hùng      $200.00
0661 Trần Quý Đôn         $20.00
0881 Nguyễn Thị Tình        $10.00
0941 Nguyễn Thị Miện      $100.00
0965 Ẩn Danh       $100.00
 Hội Quán    $5,485.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 2/3/2014

 SDB Tên                          Số Tiền
0987 Phan Quang Trinh        $20.00
1757 Nguyễn Hiệp           $5.00
1830 Nguyễn Huy Đắc        $20.00
2156 Nguyễn Thị Tươi        $20.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần          $5.00
2515 Từ Thúy Mỹ Nhung        $10.00
2516 Trương Uy Vân         $10.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

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

0279 Võ Hưng & Yến        $200.00
0358 Lê Quang Sinh        $100.00
0368 Rop Van Hoang        $200.00
0459 Hoàng Thủy Tiên        $200.00

Xin chỉnh sửa cho đúng Báo Cáo Tài Chánh ngày 9/2/21014 trong Bản Tin Mục Vụ ngày 16/2/2014:
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:    $13,597.00.

Xin Lưu Ý về việc Giao thông và Đậu Xe Trong Khuôn Viên Nhà Thờ

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.
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.

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.
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.
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  Sứ Điệp Mùa Chay Đầu Tiên 
của Đức Thánh Cha Phanxicô: 2014

[Tin VATICAN] Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2014, ĐHY Robert Sarah, người Guinée Equatoriale, Chủ tịch Hội 
đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) đã giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô. 
Hiện diện trong trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có 2 vị Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của Hội đồng Đồng 
Tâm và ông Bà Davide Dotta và Anna Zumbo, thừa sai giáo dân tại Haiti.

Sau đây là tóm lượt ý Sứ Điệp của ĐTC:
“Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài.” (2 Cr 8:9)
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp Mùa Chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán 

cải bản thân và cộng đồng. Tôi lấy hứng khởi từ câu nói của thánh Phaolô: “Thực vậy, anh chị em biết lòng 
quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta: Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh 
chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài” (2 Cr 8,9). Thánh Tông Đồ ngỏ lời với các tín hữu Kitô thành 
Corintô để khích lệ họ quảng đại trong việc giúp đỡ các tín hữu thành Jerusalem ở trong tình trạng túng thiếu. 

Những lời này của thánh Phaolô nói gì với các Kitô hữu chúng ta ngày nay? 
Lời nhắn nhủ trở nên nghèo khó, sống thanh bần theo tinh thần Tin Mừng có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày 

nay?
Ân sủng của Chúa Kitô
Trước tiên, những lời ấy nói với chúng ta đâu là đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tỏ mình bằng 

những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối và nghèo nàn: 
“Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em...”. 

Chứng tá của chúng ta
Noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng 

ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Lầm than (misery) không đồng 
nghĩa với nghèo (poverty). Lầm than là sự nghèo nàn không có lòng tín thác, không có tình liên đới, không có hy 
vọng. Chúng ta có thể phân biệt ba loại lầm than: lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than tinh thần.

 Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng 
tiến con người.

Anh chị em thân mến, ước gì Mùa chay này thấy được toàn thể Giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho 
những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần. Làm chứng về sứ điệp Tin Mừng, 
được tóm tắt trong việc loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi, sẵn sàng ôm lấy mỗi người trong Chúa Kitô. 
Chúng ta có thể thi hành điều ấy theo mức độ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng 
đã trở nên nghèo và làm cho chúng ta được giàu sang bằng cái nghèo của Ngài. Mùa Chay là mùa thích hợp để 
cởi bỏ, làm cho chúng ta tự hỏi đâu là điều chúng ta có thể chịu thiếu để giúp đỡ và làm cho người khác trở nên 
phong phú nhờ cái nghèo của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng sự nghèo nàn đích thực gây đau khổ: một sự 
cởi bỏ mà không có chiều kích thống hối thì không có giá trị. Tôi không tín nhiệm việc chúng ta làm phúc mà 
chẳng bị mất mát hoặc không gây đau đớn nào.

Xin Chúa Thánh Linh, (nhờ Ngài “chúng ta vốn là người nghèo, nhưng có khả năng làm bao nhiêu điều 
phong phú: như người không có gì cả, nhưng lại sở hữu tất cả.” )-(2 Cr 6:10), nâng đỡ những quyết tâm trên đây 
của chúng ta và củng cố trong chúng ta mối quan tâm và trách nhiệm đối với sự lầm than của con người, để 
chúng ta trở nên từ bi và là những người thực thi lòng từ bi. 

Với lời cầu chúc ấy, tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em, để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn Giáo Hội tiến bước 
một cách hiệu quả trong hành trình Mùa Chay, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. 

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em.
ĐTC Phanxicô
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Journey to the Foot of the Cross: 
Bishop Ricken Offers 10 Things to Remember For Lent 

Bishop David L. Ricken of Green Bay, Wisconsin, chairman of the Committee on Evangelization and 
Catechesis of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), offers “10 Things to Remember for Lent”:    

1. Remember the formula. The Church does a good job capturing certain truths with easy-to-
remember lists and formulas: 10 Commandments, 7 sacraments, 3 persons in the Trinity. For Lent, 
the Church gives us almost a slogan—Prayer, Fasting and Almsgiving—as the three things we need 
to work on during the season. 

2. It’s a time of prayer. Lent is essentially an act of prayer spread out over 40 days. As we pray, we 
go on a journey, one that hopefully brings us closer to Christ and leaves us changed by the encounter 
with him.  

3. It’s a time to fast. With the fasts of Ash Wednesday and Good Friday, meatless Fridays, and our 
personal disciplines interspersed, Lent is the only time many Catholics these days actually fast. And 
maybe that’s why it gets all the attention. “What are you giving up for Lent? Hotdogs? Beer? Jelly 
beans?” It’s almost a game for some of us, but fasting is actually a form of penance, which helps us 
turn away from sin and toward Christ.   

4. It’s a time to work on discipline. The 40 days of Lent are also a good, set time to work on personal 
discipline in general. Instead of giving something up, it can be doing something positive. “I’m going 
to exercise more. I’m going to pray more. I’m going to be nicer to my family, friends and coworkers.”   

5. It’s about dying to yourself. The more serious side of Lenten discipline is that it’s about more than 
self-control – it’s about finding aspects of yourself that are less than Christ-like and letting them die. 
The suffering and death of Christ are foremost on our minds during Lent, and we join in these 
mysteries by suffering, dying with Christ and being resurrected in a purified form.   

6. Don’t do too much. It’s tempting to make Lent some ambitious period of personal reinvention, but 
it’s best to keep it simple and focused. There’s a reason the Church works on these mysteries year 
after year. We spend our entire lives growing closer to God. Don’t try to cram it all in one Lent. That’s 
a recipe for failure.   

7. Lent reminds us of our weakness. Of course, even when we set simple goals for ourselves during 
Lent, we still have trouble keeping them. When we fast, we realize we’re all just one meal away from 
hunger. In both cases, Lent shows us our weakness. This can be painful, but recognizing how 
helpless we are makes us seek God’s help with renewed urgency and sincerity.  

8. Be patient with yourself. When we’re confronted with our own weakness during Lent, the temptation 
is to get angry and frustrated. “What a bad person I am!” But that’s the wrong lesson. God is calling 
us to be patient and to see ourselves as he does, with unconditional love.   

9. Reach out in charity. As we experience weakness and suffering during Lent, we should be renewed 
in our compassion for those who are hungry, suffering or otherwise in need. The third part of the 
Lenten formula is almsgiving. It’s about more than throwing a few extra dollars in the collection plate; 
it’s about reaching out to others and helping them without question as a way of sharing the experience 
of God’s unconditional love.   

10. Learn to love like Christ. Giving of ourselves in the midst of our suffering and self-denial brings us 
closer to loving like Christ, who suffered and poured himself out unconditionally on cross for all of 
us. Lent is a journey through the desert to the foot of the cross on Good Friday, as we seek him out, 
ask his help, join in his suffering, and learn to love like him. 
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  HÃY XÉ LÒNG
TGM Ngô Quang Kiệt

Một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao. Ngày đêm ông ăn chay cầu nguyện. Ông ăn 
chay rất nghiêm ngặt và cầu nguyện rất tha thiết. Để thưởng công, Chúa cho xuất hiện một 
ngôi sao trên đầu núi. Khi ông ăn chay và cầu nguyện ít, ngôi sao mờ đi. Khi ông ăn chay 
nhiều và cầu nguyện nhiều thì ngôi sao càng sáng lên. Một hôm ông muốn leo lên đỉnh cao 

nhất của ngọn núi. Khi ông chuẩn bị lên đường thì một bé gái trong làng đến thăm và ngỏ ý muốn đi cùng ông. Thày trò 
hăng hái lên đường. Đường càng lên càng dốc dác khó đi. Mặt trời càng lúc càng nóng gắt. Cả hai thày trò ướt đẫm mồ 
hôi và cảm thấy khát nước. Nhưng không ai dám uống. Em bé không dám uống trước khi thày uống. Vị ẩn tu không dám 
uống vì sợ mất công phúc trước mặt Chúa. Nhưng nhìn thấy bé gái mỗi lúc mệt thêm, thày ẩn tu thấy thương, nên mở 
nước ra uống. Lúc ấy cô bé mới dám uống. Uống nước xong, cô bé mỉm cười rất tươi và cám ơn thày. Thày ẩn tu len lén 
nhìn lên đầu núi. Thầy sợ ngôi sao biến mất vì thày đã không biết hãm mình. Nhưng lạ chưa, trên đầu núi thày thấy không 
phải một mà có đến hai ngôi sao xuất hiện. Thì ra, để thưởng công vì thày biết nghĩ đến người khác, Chúa đã cho xuất 
hiện một ngôi sao nữa, sáng không kém gì ngôi sao kia.

Mùa chay được mở đầu bằng nghi thức xức tro và một ngày ăn chay kiêng thịt. Có lẽ có nhiều người thắc mắc tại sao 
ngày xưa người Do Thái rắc đầy tro trên đầu, ngồi cả trên đống tro, mà ngày nay ta chỉ xức một chút ít tro, và tại sao ngày 
xưa ăn chay trong bốn mươi ngày, mà ngày nay chỉ còn ăn chay có 2 ngày Thứ Tư lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh? Thưa 
vì Giáo hội muốn ta càng ngày càng đi vào tinh thần hơn là chỉ giữ hình thức bên ngoài.

Mục đích của Mùa Chay là giúp ta trở về với Chúa và với anh em bằng sám hối nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Việc 
xức tro, ăn chay, cầu nguyện, làm việc thiện, chỉ là những phương tiện.

Xức tro là để tỏ lòng sám hối. Xức nhiều tro mà trong lòng không thật tình sám hối thì có ích gì. Ngày nay, Giáo hội 
chỉ dùng một chút tro tượng trưng để nhắc nhớ ta. Xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn. Hãy 
xức tro vào tâm hồn để ta thấy tâm hồn mình đã ra hoen ố vì tội lỗi. Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã bôi tro 
trát trấu vào khuôn mặt Thiên chúa, làm lem luốc khuôn mặt Giáo hội, làm ô danh cho đạo thánh của Chúa. Hãy xức tro 
vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã làm cho mối quan hệ với tha nhân bị vẩn đục vì những tham vọng, những ích kỷ, những 
nhỏ nhen của ta. Hãy xức tro vào tâm hồn để lòng ta xót xa, đau đớn, hối hận vì những tội lỗi đã phạm.

Ăn chay không phải là một hình thức làm cho qua lần, chiếu lệ. Ăn chay không phải chỉ là nhịn ăn một hai bữa cơm. 
Ăn chay có mục đích nhắc nhớ ta hãy biết hãm dẹp thân xác, hãm dẹp những tính mê tật xấu, hãm dẹp những gì làm mất 
lòng Chúa và làm phiền lòng anh em. Giáo hội giản lược việc ăn chay vào 2 ngày trong một năm, không phải vì coi nhẹ 
việc ăn chay, nhưng vì Giáo hội muốn tránh thái độ ăn chay hình thức, để tập trung vào việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn 
ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn 
đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn, tha thứ, làm hoà với nhau. Kềm 
chế cơn đói không bằng kềm chế cơn nghiện rượu, nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc. Kềm chế cơn khát không bằng kềm chế 
dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo.

Chính vì thế mà tiên tri Joel đã kêu gọi dân chúng: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”. Người Do thái có tục lệ khi ăn 
chay, thống hối thì xé áo ra. Đó là một hình thức biểu lộ sự thống hối. Điều quan trọng là có tâm hồn thực sự sám hối. Xé 
áo không bằng xé lòng ra khỏi những tham lam, bất công. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói lười biếng, khô khan, 
nguội lạnh. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những dính bén trần tục. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói gian dối, 
giả hình. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản ta đến với Chúa. Chỉ khi 
thực sự xé lòng ra như thế, ta mới đến gần Chúa, sống tình thân mật với Chúa, hưởng được tình yêu thương của Chúa.

Để ăn chay trong tinh thần và để thực sự hướng về tha nhân, nhiều nước trên thế giới đã biến việc ăn chay thành những 
hành động bác ái cụ thể. Mỗi ngày trong mùa chay, họ bớt chi tiêu một chút, gửi tiền tiết kiệm giúp những nơi nghèo khổ, 
bị thiên tai. Nhờ thế, việc ăn chay của họ không còn là hình thức, nhưng là những hi sinh thực sự và trở nên những việc 
làm đầy tình bác ái huynh đệ.

Bây giờ thì chúng ta đã hiểu thế nào là ăn chay và sám hối đẹp lòng Chúa. Mỗi người hãy tự đặt ra cho mình, cho gia 
đình mình một chương trình sống Mùa Chay. Ước gì mùa Chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống mới, giúp mỗi 
người chúng ta thực sự thay đổi đời sống, mến Chúa hơn, yêu người hơn.

Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Amen.


