
      
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

Ngày Thường
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG ......................... 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .............. 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ ......... 6:30 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

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 139 
TTTAP.
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: 972-496-6988
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: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

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 5 THườNG NIêN NăM C NGày 7/2/2016

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, kính chúc:

- Quý Tu Sĩ Nam Nữ
- Hội Đồng Mục Vụ

- Hội Đồng Tài Chánh
- Ban Thường Vụ

- Các Ban Ngành, Đoàn Thể
- Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng Gia Quyến

Một Năm Mới Bình An, Dồi Dào Sức Khoẻ 
và Muôn Phúc Lành Hồn Xác 

từ Bàn tay quan phòng của Thiên Chúa 
là Cha giàu Lòng Thương Xót

 nhờ lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ Hằng Xót Thương.

Lm Chính xứ Paul Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Lm Phó xứ Joseph Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.

Phó tế Vincent Đàm Hữu Thư
Phó tế Paul Hoàng Thành Đức, C.Ss.R.



Có câu chuyện về một người đàn ông gọi điện thoại đến 
văn phòng của một giáo xứ. Vì là giáo xứ nhỏ không có 

thư ký nên cha xứ cũng là người nhận điện thoại. Người đàn 
ông giải thích rằng ông ta là một người Công giáo từ nơi khác 
đến nên ông muốn gia nhập giáo xứ. Tuy nhiên, người đàn 
ông cũng nói thẳng luôn với cha xứ là ông ta không muốn đi 
Lễ Chúa nhật hằng tuần, không muốn học Kinh thánh, không 
muốn cầu nguyện, không muốn làm việc thiện nguyện cho 
giáo xứ, không muốn viếng thăm người bệnh, không muốn dạy 
giáo lý, và việc đóng góp tài chính cho giáo xứ thì khó nói 
trước. Cha xứ nghe vậy thì lên tiếng khen ngợi người đàn ông 
về ý muốn gia nhập giáo xứ, nhưng ngài cũng nói luôn là giáo 
xứ mà ông ta muốn gia nhập chắc chắn không phải là giáo xứ 
của ngài. Sau đó, cha xứ cho người đàn ông địa chỉ của một 
giáo xứ mà ngài nghĩ rằng có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của 
ông ta. Khi người đàn ông đến nơi mà cha xứ chỉ cho thì hóa 
ra đó là một nhà thờ với vài cơ sở đang bị bỏ hoang và treo 
bảng “Cần Bán Gấp!”

Câu chuyện mang tính chất ngụ ngôn trên nói lên một sự 
thật về tinh thần môn đệ của người Công giáo mà có lẽ có 
người không hiểu hoặc không quan tâm đến. Vẫn có người cứ 
nghĩ rằng việc gia nhập giáo xứ, cầu nguyện và tham dự các lễ 
nghi phụng vụ trong nhà thờ của giáo xứ, đóng góp cho giáo 
xứ, làm việc thiện nguyện cho giáo xứ là một điều gì đó hết sức 
xa lạ! Cốt lõi của sự nhầm lẫn ở đây, đó là 
những người này xem việc đi theo Chúa là 
một điều miễn cưỡng thay vì là một đặc ân 
cao cả của người được Ngài tuyển chọn.

Vì thế cả ba bài đọc trong Phụng vụ 
Thánh lễ Chúa nhật 5 Thường niên năm C 
hôm nay cho chúng ta thấy được thế nào là 
môn đệ của Chúa. Trước hết, cả ba vị gồm 
Ngôn sứ Isaia (Is 6:1-2a, 3-8 trong Bài đọc 
1), Thánh Phaolô (1 Cr 15:1-11 trong Bài 
đọc 2) và Thánh Phêrô (Lc 5:1-11 trong 
Bài Phúc âm) đều nhận ra sự hèn kém của 
mình khi đối diện với Thiên Chúa. Nhưng 
chính trong giới hạn và ngay cả lầm lỗi của 
các ngài, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương 
xót khi mời gọi họ hãy trở thành công cụ 
loan báo tin vui về việc Thiên Chúa đến 
giải thoát họ cũng như những ai sẵn sàng 

Câu ghi lòng cho tuần: Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Lc 5, 11

chấp nhận Tin Mừng cứu rỗi. Do đó, để có thể trở thành người 
môn đệ đích thật của Chúa Giêsu, trước hết chúng ta hãy nhận 
ra chúng ta là những người tội lỗi cần đến sự thứ tha của Ngài 
và sẵn sàng để Ngài lấp đầy sự nghèo nàn tâm hồn của chúng 
ta bằng tình yêu, lòng thương xót và ân sủng Ngài ban. Và rồi 
sau đó, chúng ta phải hăng hái và kiên trì thực hiện sứ mạng 
chứng nhân của Ngài trong ơn gọi được Ngài tuyển chọn (độc 
thân, gia đình, tu trì). 

Nhân đây, tôi xin mọi người trong Giáo xứ hãy cùng nhau 
cảm tạ Thiên Chúa về lòng yêu thương của Ngài dành cho Giáo 
xứ chúng ta. Bất kể sự bất toàn của tôi và của anh chị em, 
Thiên Chúa nhân hậu vẫn ban cho Giáo xứ chúng ta mỗi ngày 
lớn mạnh không chỉ về nhân số mà quan trọng hơn là tinh thần 
phục vụ quên mình của nhiều người mà theo nhận xét của Đức 
Cha Kevin Farrell trong Thánh lễ Phong Chức Phó Tế cho bốn 
Thầy Dòng Chúa Cứu Thế tại Nhà thờ Giáo xứ hôm thứ Bảy 
9/1/2016 thì nhờ đó Giáo xứ chúng ta trở thành ngọn đèn cho 
cả Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong Giáo phận Dallas!

Cũng trong sự ghi nhận về tinh thần hy sinh của những thiện 
nguyện viên trong các giáo xứ mà Đức Cha Farrell đã trao huy 
chương phục vụ Giáo hội (Bishop’s Award for Service to the 
Church) cho Chị Margarita Đặng Thị Ánh Tuyết (Thiếu Nhi 
Thánh Thể) và Chị Võ Thị Ngọc Liêm (Hội đồng Tài Chánh) 
trong số khoảng 150 người của cả Giáo phận trong Thánh lễ tại 

Nhà thờ Chính Tòa vào sáng thứ Bảy 30/1 
vừa qua. Nhân đây, thay mặt cho Giáo xứ, 
tôi chân thành cảm ơn đến hai chị về sự 
tận tụy phục vụ Giáo xứ trong nhiều năm 
qua. Do Giáo xứ chỉ được phép đề cử mỗi 
năm hai người nhận huy chương phục vụ 
của Đức Cha mà thôi nên tôi thiết tưởng 
việc Đức Cha trao huy chương phục vụ 
cho Chị Ánh Tuyết và Chị Ngọc Liêm 
vừa qua cũng có thể được xem như là một 
ghi nhận của ngài về tinh thần hy sinh tận 
tụy của hằng mấy trăm thiện nguyện viên 
trong Giáo xứ chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ 
Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành một 
phần tử trong Giáo hội và trong Giáo xứ 
này. Xin Chúa hãy nối kết chúng con 
trong đức tin và lòng yêu mến để chúng 
con có thể trở thành những người môn đệ 
trung kiên của Chúa. Amen.

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Chị Ngọc Liêm, Đức Cha Farrell, 

và Chị Ánh Tuyết (từ trái qua)
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LỊCH GIÁO XỨ TRONG TUẦN

•	 Chúa nhật 7/2: Tuần 5 Mùa Thường Niên năm C.

•	 Thứ Hai 8/2: Mồng 1 Tết Nguyên Đán Bính Thân. 
Cầu Bình An Năm Mới.

•	 Thứ Ba 9/2: Mồng 2 Tết Bính Thân. Cầu cho Tổ Tiên.

•	 Thứ Tư 10/2: Mồng 3 Tết Bính Thân, 
Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay.

•	 Thứ Năm 11/2: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. 
Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân.

•	 Thứ Sáu 12/2: Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro.

•	 Thứ Bảy 13/2: Biệt Kính Đức Mẹ.

•	 Chúa nhật 14/2: Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT BÍNH THÂN 2016

•	 Chúa Nhật 7/2:  Thánh Lễ Tân Niên Bính Thân 
lúc 7 giờ 30 sáng. 
Các Thánh Lễ (10am; 12pm; 5pm) cử hành theo 
Phụng vụ Chúa nhật V Thường Niên Năm C. 
(Ghi chú: Sau các Thánh lễ chiều thứ Bảy 6/2 và 
Chúa nhật 7/2 có Lì xì cho trẻ em và Lộc thánh 
cho người lớn.)

•	 Thứ Hai 8/2:  Thánh Lễ Mồng 1 Tết Bính Thân 
lúc 7 giờ chiều. 
(Ghi chú: Vẫn có Thánh Lễ 7 giờ sáng.)

•	 Thứ Ba 9/2:  Thánh Lễ Mồng 2 Tết Bính Thân lúc 
7 giờ chiều. 
(Ghi chú: Vẫn có Thánh lễ 7 giờ sáng.)

GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ & THIẾU NHI 
THÁNH THỂ SINH HOẠT TRỞ LẠI 14/2/2016

Các học sinh Giáo Lý-Việt Ngữ các em Thiếu 
Nhi Thánh Thể sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào Chúa 
nhật 14/2/2016. 

THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO 10/2/2016

Vào thứ Tư Lễ Tro 10/2/2016, Giáo xứ có 4 
Thánh lễ vào lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm và 9 pm. Theo 
luật Giáo hội, các tín hữu phải ăn chay và kiêng thịt 
trong ngày này.

Thứ Sáu ngày 12/2 
(tuần thứ hai của tháng) 

•	 Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm

•	 Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng 
đến 7 giờ tối 

Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng 
Chúa Thương xót 

Kính mời cộng đoàn tham dự

Cuộc Gây Quỹ Hàng Năm Của Đức Giám Mục
Quyên góp ngày 13-14 tháng 2, 2016

Bishop’s Annual Appeal Pledge Weekend - February 13-14, 2016

Hằng năm Đức Giám Mục Địa Phận mời gọi các tín hữu đóng góp vào Cuộc Gây Quỹ để giúp cho các 
Công Tác Mục Vụ Công Giáo trong Địa phận.

Cuộc quyên góp sẽ bắt đầu vào cuối tuần tới trong các thánh lễ thứ Bảy13/2 và Chúa Nhật 14/2, 2016.

Xin quý ông bà anh chị rộng tay giúp đỡ.
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XỨC DẦU BỆNH NHÂN 11/2/2016

Nhân dịp Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc Tế 
Bệnh Nhân hôm thứ Năm ngày 11/2/2016, sau Thánh 
Lễ 7 am & 7 pm, các cha sẽ xức dầu cho các bệnh 
nhân. Những ai đau yếu hoặc cao niên có thể đến lãnh 
nhận Bí tích Xức Dầu này.

MÙA CHAY THÁNH 2016

Mùa Chay 2016 bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro ngày 
10/2  và kết thúc trước Thánh Lễ Tiệc Ly thứ Năm 
Tuần Thánh 24/3 đánh dấu một thời kỳ ăn năn, thống 
hối, chay tịnh và gia tăng công việc bác ái để chuẩn 
bị cho việc mừng Đại Lễ Phục Sinh vào ngày 
27/3/2016. Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi 
nhớ thực hiện trong Mùa Chay này:

* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công 
giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày thứ Tư 
Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) 
Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho đến khi 
bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ 
Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Vào những ngày ăn chay, 
các tín hữu được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn 
nhẹ hơn để duy trì sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ 
này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no. Ngoài ra, 
vào những ngày ăn chay, không được phép ăn thêm 
ngoài các bữa ăn đã được qui định. 

* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, 
để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày 
Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay 
để giúp người nghèo. Các em học sinh và Thiếu Nhi 
Thánh Thể sẽ có chương trình quyên góp riêng do 
Trường Giáo lý-Việt ngữ và Đoàn Emmanuel hướng 
dẫn.

* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi 
ngày cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, giáo hội hoàn vũ 
và thế giới.

* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc 
Đi Đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu Mùa Chay bắt đầu 
lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ 
tối.

* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng 
tội của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 11/3 và 
thứ Ba ngày 15/3, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa giải 
tội vào mỗi sáng thứ Ba từ 9 đến 10 giờ sáng; các 
buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều 
đến 7 giờ tối, và thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ chiều. Những 
ai đau yếu có thể liên lạc với Văn phòng ở số điện 
thoại (972) 414-7073 để các cha có thể đến thăm 
viếng và giải tội.

* Tĩnh Tâm: Chuẩn bị tâm hồn và thời gian để đến 
tham dự Cuộc Tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo xứ tối từ 
tối thứ Năm 25/2 đến tối thứ Bảy ngày 27/2 từ 7 giờ 
30 đến 9 giờ 15 tối với Cha Giảng phòng Giuse 
Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R., thuộc Tỉnh dòng Chúa 
Cứu Thế Việt Nam. 

Khóa Dự Bị Hôn Nhân 21
Mùa Xuân 2016

Sẽ khai giảng vào 
chiều Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2, 2016  lúc 7:00 PM 

tại Trung tâm Thánh An Phong
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khóa học nói tiếng Việt, giảng vào 2 cuối tuần:

Thứ Sáu 12 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Thứ Bảy 13 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 19 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Thứ Bảy 20 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM 

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ 
buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. 

Ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ.  Nếu có thắc mắc 
xin gọi: 972-414-7073.

CHURCH REGULATIONS REGARDING 
FASTING & ABSTINENCE DURING LENT

The Lenten Season begins with Ash Wednesday and 
ends before the celebration of the Mass of the Lord’s 
Supper on Holy Thursday Evening. Abstinence from 
meat is to be observed by all Catholics fourteen years 
old and older on Ash Wednesday and on all Fridays 
of Lent. This obligation prohibits the eating of meat, 
but not eggs and milk products. Fasting means 
limiting oneself to one full meal on a given fast day. 
Catholics who are eightteen years of age but not yet 
fifty-nine are obliged to fast on Ash Wednesday and 
Good Friday. On fast days, two additional smaller 
meals are permitted if necessary to maintain strength. 
Moreover, the two smaller meals together may not 
equal one full meal. Moreover, eating solid foods 
between meals on fast days is mot permitted.
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Rao Hôn Phối - Lần III
v	Anh Trương Quang Vinh, con ông Trương Thân và 

bà Nguyễn Hồng, sẽ kết hôn với chị Tăng Yến Ly, 
con ông Tăng Hiến Giang và bà Nguyễn Thị Thu 
Anh vào thứ Bảy ngày 16/4/2016

v	Anh Nguyễn Phison Johnson, con ông Nguyễn 
Đông và bà Trần Hoa, sẽ kết hôn với chị Phạm Thị 
Lan Anh, con ông Phạm Kim Thành và bà Nguyễn 
Thị Tín vào thứ Bảy ngày 16/4/2016

Rao Hôn Phối - Lần II
v	Anh Bryan Jerry Carroll, con ông John Carroll và 

bà Susanne Carroll, sẽ kết hôn với chị Roselynn 
Hồng-Lam Nguyễn, con ông Nguyễn Ngô và bà 
Nguyễn Kim Liên vào thứ Bảy ngày 7/5/2016

v	Anh Lawrence Abraham Lopez, con ông Ruben 
Dario Lopez và bà Christine Santiago, sẽ kết hôn 
với chị Nguyễn Thị Phan, con ông Nguyễn Văn Cơ 
và bà Ngô Thị Tưởng vào thứ Bảy ngày 14/5/2016

Ai biết những đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chánh xứ

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 31/1/2016

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)
Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:     $12,173.00
Tiền In Sách:            $425.00
Tiền Quảng Cáo:        $3,475.00
Tiền Khấn:         $1,941.00
Tiền Lễ Cưới:            $300.00
Mới Gia Nhập Giáo Xứ: 
     SDB 2700              $20.00
     SDB 2701              $50.00
     SDB 2702              $60.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn Số   Tên                    Số Tiền
0077  Lý Kim Phiến            $100.00
0151 Vũ Thị Hường (Hình)          $245.00
0230 Lê Thị Cam         $2,750.00

(Niche, Nameplate, Double Urn) 
0473 Lương Thanh Thúy          $100.00
0496 Jimmy Hoàng Kim       $2,450.00
0497 Jimmy Hoàng Kim          $100.00
488-494 Therese L. Caron          $700.00

SDB Tên                     Số Tiền 
0011  Cao Kỳ Văn            $300.00
0015  Ẩn Danh              $50.00
0057 Dương Công Đức            $20.00
0136 Gia Đình Ông Ngô Hồng Phước         $100.00
0232 Nguyễn Ngọc Minh              $5.00
0391 Nguyễn Bích Loan              $5.00
0423 Trần Ngọc Oanh          $200.00
0661 Trần Quý Đôn             $20.00
0820 Nguyễn Thanh Vân              $5.00
0854 Trần Văn Quyền            $20.00
0965 Ẩn Danh           $100.00
1194 Diệp Văn Hùng             $10.00
1222 Lê Huy Phan             $20.00
1288 Nguyễn Hồng Mai              $5.00
1529 Phan Văn Bền             $60.00

SDB Tên                     Số Tiền 
1759 Hà Tâm Thái           $100.00
1830 Nguyễn Huy Đắc            $20.00
1956 Lê Michelle             $20.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần              $5.00
2362 Phạm Quốc Anh            $20.00
2428 Kingsley Thị Định (Tina)           $10.00
2471 Dương Chí Nhân              $5.00
2531 Bùi Kỳ              $20.00
2560 Trần Thoa             $10.00
2658 Phạm Khắc Nghĩa            $20.00
2662 Đỗ Đức Thắng               $5.00
2698 Hoàng Văn Liệu            $50.00
  Ẩn Danh           $100.00
  Ban Dự Bị Hôn Nhân          $500.00
  Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức      $2,805.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center with Parking Lot Fund)
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I. THÁNH THI VỀ CHÚA KITÔ (1,15-20)
Cũng như thánh thi trong thư Philipphê 2,6-11, thánh thi 

này là một trong những tư liệu thần học quan trọng nhất 
trong Tân Ước về Chúa Kitô.

Chúa Kitô được xưng tụng là hình ảnh của Thiên Chúa 
vô hình, nghĩa là Người biểu tỏ Thiên Chúa nơi chính bản 
thân Người. Người được gọi là trưởng tử mọi loài thụ tạo vì 
mọi sự đều được tạo thành qua trung gian của Người. Tác 
giả thư Côlôssê thêm vào một vài câu để làm nổi bật tầm 
vóc vũ trụ của công trình tạo dựng : trên trời và dưới đất, 
hữu hình và vô hình, dũng lực thần thiêng và quyền năng 
thượng giới. Tất cả mọi sự được tạo dựng không những 
trong Người và qua Người mà còn cho Người. Tất cả mọi sự 
đều tuỳ thuộc vào Người, và chính qua quyền năng sáng tạo 
của Người mà toàn thể tạo thành tiếp tục đi tới. Như thế, 
không có gì là do may rủi cả nhưng mọi sự đều ở dưới 
quyền kiểm soát của Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng là đầu của 
thân thể Người, tức là Hội Thánh. Đây là sự phát triển suy 
tư thần học của thánh Phaolô nhưng đi xa hơn. Hội Thánh 
được hiểu ở đây không chỉ là Hội Thánh địa phương như 
thánh Phaolô thường nói trong các thư khác, nhưng là Hội 
Thánh hoàn vũ.

Phần thứ hai của thánh thi nói về Chúa Kitô như khởi 
nguyên của ơn cứu độ. Người là Đấng đầu tiên kinh nghiệm 
sự sống phục sinh, do đó là trưởng tử trong số những người 
chết sống lại..    Lại một lần nữa, thánh thi nhấn mạnh tính 
ưu việt của Chúa Kitô và tầm vóc vũ trụ của ơn cứu độ mà 
Người mang đến : Người đứng hàng đầu, Người làm cho 
mọi sự viên mãn. Sự hoà giải Chúa Kitô đem đến nhờ việc 
đổ máu trên thập giá cũng mang tầm vóc vũ trụ, vì sự hoà 
giải này được áp dụng cho mọi sự, trên trời cũng như dưới 
đất.

Cùng với thánh thi này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu 
Côlôssê hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha vì Người cho ta 
được chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh, giải thoát 
ta khỏi quyền lực tối tăm (1,12-13). Đồng thời ngài khuyến 
khích ta sống như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng Chúa về 
mọi phương diện (1,10-11).

Là Kitô hữu, bạn có ý thức về vị trí tối thượng của Chúa 
Kitô? Chúa Kitô chiếm vị trí nào trong cuộc đời bạn? Bạn 
sống niềm tin của mình ra sao?

II. ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ ĐÍCH THỰC (1,24 – 2,3)
Theo truyền thống tông đồ, các thừa tác viên trong Hội 

Thánh là những người được Chúa sai đi, và họ phải rao 
giảng Lời Chúa cho trọn vẹn (1,25). Lời này là mầu nhiệm 

được mạc khải cho dân thánh, nhưng trước đây được giữ 
kín. Mầu nhiệm đó chính là Đức Kitô, “Đấng đang ở giữa 
anh em và ban cho anh em niềm hi vọng đạt tới vinh quang” 
(1,27). Chính Chúa Kitô là Đấng mà các thừa tác viên trong 
Hội Thánh phải rao giảng, với mục đích duy nhất là giúp 
mọi người nên hoàn thiện trong Chúa Kitô. Những lời này 
trong thư Côlôssê khiến chúng ta – những người muốn tham 
dự vào sứ mạng tông đồ – phải luôn luôn tự hỏi : khi làm 
việc tông đồ, có thật sự là tôi rao giảng Chúa Kitô hay chỉ 
rao giảng sự khôn ngoan thế gian? Mục đích của những việc 
tông đồ tôi làm là gì? Là giúp người khác nên hoàn thiện 
trong Chúa Kitô hay nhằm mục đích nào khác?

Tác giả thư Côlôssê còn nhấn mạnh một điều mà ta dễ 
quên: “Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. 
Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin 
mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người 
là Hội Thánh” (1,24). Như thế người tông đồ tiếp tục kinh 
nghiệm nơi thân xác mình những khổ đau mà chính Chúa 
Kitô đã trải qua trước phục sinh, và đón chịu những khổ đau 
đó để sinh ích lợi cho Hội Thánh. Xác quyết này giúp ta 
khám phá giá trị tích cực của những đau khổ phải chịu trong 
đời sống tông đồ, và phải nói thêm rằng chỉ khi ta chấp nhận 
những đau khổ đó thì công việc tông đồ mới đem lại hoa trái 
dồi dào.

III. ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (3,18 – 4,1)
Ngày nay, có thể không ít người trong chúng ta cảm thấy 

khó chấp nhận những lời khuyên trong thư Côlôssê về đời 
sống gia đình. Cần phải đặt lá thư này trong bối cảnh lịch sử 
cụ thể của nó. Bối cảnh đó là xã hội phụ hệ, trong đó người 
vợ phải phục tùng chồng; do đó tác giả cũng khuyên cộng 
đoàn làm như thế, và coi đó như bổn phận trong Chúa. Tương 
tự như thế, tác giả khuyên những người nô lệ phải vâng phục 
chủ trong mọi sự. Tuy nhiên tác giả không chỉ nói đến bổn 
phận phục tùng của các bà vợ mà đồng thời nhấn mạnh 
“người làm chồng hãy yêu thương vợ chứ đừng cay nghiệt 
với vợ” và “những bậc cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, 
kẻo chúng ngã lòng.” Một người chồng thật sự yêu thương 
vợ con, tình yêu thương được thể hiện qua việc chu toàn 
trách nhiệm làm chồng và làm cha… chắc chắn sẽ không gây 
đau khổ cho vợ con và cũng đáng được vâng phục.

Thời đại ngày nay nhấn mạnh sự bình đẳng, và giáo huấn 
của thư Côlôssê cần được đọc trong bối cảnh mới. Sự vâng 
phục và tình yêu ở đây cần được nhìn từ góc độ hỗ tương: 
vâng phục lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tránh gây đau khổ 
và bực tức cho nhau. Hiểu như thế, giáo huấn của thư Côlôssê 
về đời sống gia đình vẫn luôn mang tính thời sự.

TUẦN 89 (Tuần 14 – Tân Ước)
THƯ CÔLÔSSÊ
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Scripture: Luke 5:1-11
While the people pressed upon him to hear the 

word of God, he was standing by the lake of 
Gennesaret.  And he saw two boats by the lake; but 
the fishermen had gone out of them and were 
washing their nets.  Getting into one of the boats, 
which was Simon’s, he asked him to put out a little 
from the land. And he sat down and taught the 
people from the boat.  And when he had ceased 
speaking, he said to Simon, “Put out into the deep 
and let down your nets for a catch.”  And Simon 
answered, “Master, we toiled all night and took 
nothing! But at your word I will let down the nets.”  
And when they had done this, they enclosed a great 
shoal of fish; and as their nets were breaking, they 
beckoned to their partners in the other boat to come 
and help them. And they came and filled both the 
boats, so that they began to sink.  But when Simon 
Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, 
“Depart from me, for I am a sinful man, O Lord.”  
For he was astonished, and all that were with him, 
at the catch of fish which they had taken; and so 
also were James and John, sons of Zebedee, who 
were partners with Simon. And Jesus said to Simon, 
“Do not be afraid; henceforth you will be catching 
men.”  And when they had brought their boats to 
land, they left everything and followed him.

Meditation: Why did Jesus perform the miracle 
of the great catch of fish? No doubt the great crowd 
of people who had pressed upon Jesus had something 
to do with this miracle. They were very hungry for 
God and were eager to hear his word. Jesus wanted 
to use this occasion to teach his disciples an 
important lesson. Although Simon was wearied 
from a night of fruitless toil, he nonetheless did 
what the Lord Jesus told him to do: At your word I 
will let down the nets. When you meet disappointment 
and failure, do you press upon the Lord, like Simon, 
to hear his word and to receive his command?

God expects greater things than we can do by 
ourselves

This incident tells us an important truth about 
how God works in and through each of us for his 

Daily Reading & Meditation  
“You will catch people for the kingdom of God”

glory. God expects of us greater things than we can 
do by ourselves. When we cooperate in his works, 
we accomplish far beyond what we can do on our 
own. Therese of Lisieux, a Carmelite nun who died 
of tuberculosis at the age of twenty-four, wrote to a 
friend: “Jesus has so incomprehensible a love for us 
that he wills that we have a share with him in the 
salvation of souls. He wills to do nothing without 
us. The Creator of the universe awaits the prayer of 
a poor little soul to save other souls redeemed like it 
at the price of all his Blood.” 

When God’s word is spoken his kingdom is 
revealed and his power is released. When people 
respond to God’s word with faith and obedience 
they are changed and made “a new creation” in 
Jesus Christ (2 Corinthians 5:17).

Witness the joy of the Gospel
God chooses ordinary people, like you and me, 

as his ambassadors and he uses the ordinary 
circumstances of our daily lives and work situations 
to draw others into his kingdom. Jesus speaks the 
same message to us today: we will “catch people” 
for the kingdom of God if we allow the light of 
Jesus Christ to shine through us. God wants others 
to see the light of Christ in us in the way we live, 
speak, and witness the joy of the Gospel. Paul the 
Apostle says, “But thanks be to God, who in Christ 
Jesus always leads us in triumph, and through us 
spreads the fragrance of the knowledge of him 
everywhere. For we are the aroma of Christ to God 
among those who are being saved and among those 
who are perishing” (2 Corinthians 2:15). 

Do you witness to those around you the joy of 
the Gospel and do you pray for your neighbors, co-
workers, and relatives that they may come to know 
the Lord Jesus Christ and grow in the knowledge of 
his love and truth?

“Lord Jesus, fill my heart with love and 
compassion for those who do not know you or 
follow you. May I be a good witness of your truth 
and salvation to my family, friends, and co-
workers.”

[Daily Scripture]
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muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than cần lòng thương xót 
của Chúa. Ngài viết: “Đứng trước tình yêu mạnh mẽ như 
cái chết của Chúa (Xc Dc 8,6), người nghèo hèn lầm than 
nhất chính là người không chấp nhận thực trạng của mình. 
Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế họ là 
người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ 
như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, tội thúc đẩy họ sử dụng 
giàu sang và quyền lực, không phải để phụng sự Thiên 
Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ ý thức sâu 
đậm theo đó họ không là gì khác hơn là một người hành 
khất nghèo. Hễ họ càng có quyền bính và giàu sáng, thì họ 
càng trở nên mù quáng gian dối. Họ đi đến độ không muốn 
nhìn thấy người nghèo Lazzaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà 
của họ” (Xc Lc 16,20-21)

Và ĐTC kết luận rằng: “Đối với tất cả mọi người, Mùa 
Chay trong Năm Thánh này là thời điểm thuận thiện để có 
thể ra khỏi tình trạng cuộc sống tha hóa của mình, nhờ lắng 
nghe Lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái... 
Những công việc từ bi thể lý và tinh thần không bao giờ 
tách biệt nhau. Thực vậy, chính khi động chạm đến thân 
mình của Giêsu chịu đóng đanh nơi người lầm than mà tội 
nhân có thể nhận được hồng ân ý thức chính mình là một 
người hành khất nghèo hèn” (SD 26-1-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Trong sứ điệp mùa chay, công bố hôm 26-1-2015, ĐTC 
mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và thực 
hành các công việc từ bi bác ái, về thể lý cũng như về tinh 
thần.

Mùa chay sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro, 10-2-2016 
(mùng 3 Tết). Sứ điệp của ĐTC cho mùa này có chủ đề là 
“Ta muốn Lòng Thương xót chứ không muốn hy tế” (Mt 
9,13). Những công việc từ bi bác ái trong hành trình Năm 
Thánh”. Sứ điệp được công bố trong cuộc họp báo tại 
Vatican do ĐHY Francesco Montenegro, TGM Agrigento, 
nam Italia, thành viên Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum 
(Đồng Tâm). Hiện diện trong dịp này cũng có hai vị Tổng 
thư ký và Phó tổng thư ký của Hội đồng Cor Unum.

Sau khi đề cao mẫu gương của Mẹ Maria như hình ảnh 
một Giáo Hội loan báo Tin Mừng và để cho mình được Tin 
Mừng biến đổi, ĐTC đề cao tầm quan trọng của Lòng 
Thương Xót trong lịch sử cứu độ: toàn thể giao ước của 
Thiên Chúa với loài người là một lịch sử lòng thương xót. 
Thiên Chúa tín trung luôn tha thứ những bất trung và phản 
bội của dân Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm 
chỗ đứng trung tâm trong lời huấn giáo của các tông đồ. 
Lòng thương xót diễn tả “thái độ của Thiên Chúa đối với 
tội nhân, cống hiến cho họ cơ may hồi tỉnh, hoán cải và tin 
tưởng” (Misericordiae vultus 21), và qua đó tái lập quan hệ 
với Chúa.

Đề cập tới các công việc từ bi thương xót, ĐTC khẳng 
định rằng: “Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi con 
tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình 
thương trung tín, và qua đó làm cho họ cũng có khả năng 
thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn 
mới mẻ, sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa 
trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta 
yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà 
truyền thống của Giáo Hội gọi là “Thương linh hồn bẩy 
mối, thương xác bẩy mối!”.

ĐTC giải thích: “Những công việc từ bi bác ái ấy nhắc 
nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được diễn tả qua 
những hành vi cụ thể thường nhật, nhắm giúp đỡ tha nhân 
về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về 
những hành vi ấy, đó là: cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, 
dạy dỗ họ. Vì thế tôi cầu mong rằng “trong Năm Thánh, 
dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể lý và 
tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta 
thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói và để ngày 
càng đi sâu hơn vào trọng tâm của Tin Mừng, trong đó dân 
nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của 
Chúa chiếu cố” (ibid. 15).

Trong sứ điệp, ĐTC cũng phê bình những người không 
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CHÚC XUÂN
Mùa Xuân lại trở về rồi
Cỏ cây đơm lộc nảy chồi xinh tươi
Nhìn hoa thắm nở nụ cười
Điểm trang hương sắc, cho đời sắc hương
Xuân về trổ đóa yêu thương
Cho thiên hạ, khắp muôn phương thái hòa
Nguyện cầu cho giáo xứ nhà
Gia đình xóm đạo thuận hòa bên nhau
Hiệp thông sớm tối nguyện cầu
Tinh thần sống đạo nhiệm màu đức tin
Dủ thương xin Mẹ giữ gìn 
Ban cho xứ đạo bình yên tháng ngày
Mọi người ý thức dựng xây
Đem tài đem sức chung tay góp phần
Cộng đoàn tình nghĩa tương thân
Tình làng, nghĩa xóm, quây quần sống chung
Xuân về rộn rã tưng bừng
Mọi người hớn hở đón mừng xuân sang
Nguyện xin Chúa chúc bình an
Cho năm mới được đầy tràn ơn thiêng.
Quang Huấn








