CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH – January 5th, 2020
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 5/1. Lễ Chúa Hiển Linh.
- Thứ Hai 6/1. Lễ Thánh Anrê Bessette, Tu sĩ.
- Thứ Ba 7/1. Lễ Thánh Râymunđô Pênhapho, Linh mục.
- Thứ Tư 8/1 trong Mùa Giáng sinh.
- Thứ Năm 9/1 trong Mùa Giáng sinh.
- Thứ Sáu 10/1 trong Mùa Giáng sinh.
- Thứ Bảy 11/1. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa nhật 12/1. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
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
Ông Giuse Mai Bửu Lộc
(05/07/1959 - 20/12/2019)
Anh Micae Nguyễn Khắc Phú
(10/07/1963 - 24/12/2019)
Ông Giuse Phạm Văn Loan
(31/12/1934 - 26/12/2019)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn Micae
và Giuse về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.
CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân Thánh Lễ Hôn
phối hôm thứ Bảy ngày 4/1/2020 của:
Anh Trần Coby & Chị Phạm Yến
Anh Nguyễn Hoàng & Chị Jillian Trần
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho gia đình Quý Anh Chị được sống trong yêu thương
và hạnh phúc suốt đời.
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THẦY MICAE HOÀNG THƯƠNG THIÊN, C.Ss.R., ĐẾN THỰC TẬP MỤC VỤ
Thầy Micae Hoàng Thương Thiên là Chủng sinh năm thứ 3 Thần học có lời khấn của Tỉnh dòng
Chúa Cứu Thế Denver (Mỹ) sẽ đến Giáo xứ trong Chương trình Thực tập Mục vụ kéo dài 6 tháng, bắt
đầu từ thứ Sáu ngày 3/1/2020. Thầy sẽ ở trong Nhà Xứ với các Cha và tham gia một số sinh hoạt mục
vụ của Giáo xứ. Theo Chương trình đào tạo cho các Thầy Chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế
giới, các Thầy phải đi thực tập mục vụ ít nhất là 6 tháng trong một đơn vị khác của Nhà Dòng trước khi
khấn trọn đời.
Cha Chính xứ xin Ông Bà và Anh Chị Em chào đón Thầy Micae Hoàng Thương Thiên đến với Giáo
xứ và nâng đỡ Thầy trong thời gian thực tập mục vụ.
SINH HOẠT PHỤNG VỤ
THỨ SÁU 10/1 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)
1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.
2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Nhà Nguyện Nhỏ.
3. Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa Thương Xót
Kính mời cộng đoàn đến tham dự
RỬA TỘI TRẺ EM (11/1)
Infant Baptism
Ngày rửa tội trẻ em sắp đến là thứ Bảy ngày 11 tháng 1 vào lúc 4 giờ chiều tại Nhà thờ. Xin các cha
mẹ và người đỡ đầu đã ghi danh và học Lớp Rửa tội, đưa con em đến Nhà thờ đúng giờ.
The next baptism date is Saturday January 11th at 4pm in the Church. Parents and godparents who
have registered and taken required Infant Baptism Class, please bring your children to the Church on
time.
LƯU Ý VỀ VIỆC XIN LỄ
Để Thánh lễ Chúa nhật được cử hành đúng giờ, những ai muốn xin lễ vui lòng đến ghi ý lễ ở Quầy
Ảnh Tượng tại Hành lang Nhà thờ từ 20 phút đến 30 phút trườc giờ lễ. Đúng 15 phút trước giờ lễ, Giáo
xứ sẽ có người đọc Lịch Phụng vụ trong tuần, Dẫn Lễ Chúa nhật và các ý lễ. Các ý lễ đưa đến trễ, sẽ
được đọc ở các Thánh lễ sau đó.
CÁC LỚP ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH SINH HOẠT TRỞ LẠI
Các lớp học ESL & Luyện Thi Quốc Tịch sẽ trở lại Chương trình như thường lệ lúc 7 giờ tối thứ
Ba ngày 7/1/2020.
The ESL & US Citizenship Classes will resume their schedules on January 7, 2020 at 7pm.
LƯU Ý PHỤ HUYNH ĐƯA CON EM ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ
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Vì thời gian học Giáo lý và Việt ngữ vào ngày Chúa nhật của các em học sinh thật ít ỏi (chỉ có 1 giờ
15 phút cho mỗi chương trình), xin Quý Phụ huynh cố gắng đưa con em đến Trung Tâm Thánh Anphong
thật đúng giờ và nên đưa đến sớm trước giờ học tối thiểu từ 10-15 phút để khỏi cập rập. Đồng thời, một
cách nữa để con em khỏi trễ học và an toàn, xin Quý Phụ huynh chịu khó đậu xe bên Sân đậu xe mới
của Giáo xứ và dắt con em đến Trung tâm Thánh Anphong.
HỘI HIỆP SĨ COLUMBUS HỌP HẰNG THÁNG (8/1)
Hội Hiệp sĩ Columbus sẽ có buổi họp hằng tháng từ 7:45pm – 8:45pm vào thứ Tư ngày 8 tháng 1
tại Trung tâm Thánh An Phong ở phòng 115. Kính mời anh em Hiệp Sĩ cố gắng tham dự đông đủ.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (12/1)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu đến họp Chúa Nhật, ngày 12 tháng 01, 1giờ45 –
3giờ, ở Trung Tâm An Phong (St Alphonsus Center). Lớp RLLĐ là Lớp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J
và GL_3K.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (19/1)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2020 đến họp Chúa Nhật, ngày 19 tháng 01, 1giờ45 –
3giờ, ở Trung Tâm An Phong (St Alphonsus Center). Lớp Thêm sức là Lớp GL_10A, GL_10B, GL_10C,
và GL_10J.
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để giúp cho việc phục vụ đời sống thiêng liêng của người tín hữu được tốt hơn, xin những người
Công giáo vui lòng ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn phòng Giáo xứ vào các
ngày làm việc để điền đơn ghi danh. Những ai đã lập gia đình riêng, mặc dầu có thể ở chung nhà với cha
mẹ, cũng đến văn phòng để làm một danh sách riêng.
Xin các gia đình liên lạc với giáo khu trưởng khu vực mình ở (12 giáo khu) nếu muốn đọc kinh
tôn vương mỗi Chúa nhật lúc 7 giờ tối.
KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 29
(MÙA XUÂN 2020)
Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, 2020, lúc 7:00 PM tại Trung tâm
Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:
Thứ Sáu 21 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 22 tháng 2, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
Thứ Sáu 28 tháng 2, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 29 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. Xin ghi
danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.
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GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHÉN THÁNH GIA ÐÌNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Vì Thánh Thể là trung tâm của đức tin Công Giáo và cuộc sống Giáo Xứ, Chương Trình Cầu Nguyện
Với Chén Thánh Ơn Gọi khuyến khích các gia đình ghi danh để cầu nguyện cho ơn gọi bởi vì chính từ
trong gia đình mà chúng ta sẽ gieo các hạt giống ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước khi ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia
đình tham gia vào Chương trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Ơn Gọi, và ngài ủy
thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.
Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng đáng để mọi người có thể qui tụ và
cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở lại trong
Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.
Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà để cầu nguyện, xin liên lạc với Văn
phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972) 414-7073 hoặc email đến dmhcggarland@gmail.com.
LƯU Ý VỀ VIỆC GÌN GIỮ NHÀ BÌNH AN
(Columbarium Upkeeping)
Để gìn giữ sự trang nghiêm và sạch sẽ của Nhà Bình An (Columbarium), xin thân nhân và bạn hữu
của những người quá cố có đặt tro hài (ash remains) tại đây khi kính viếng chỉ có thể đưa hoa tươi đến
để dưới đất mà thôi. Xin đừng đặt hoa giả hoặc gắn bất kỳ thứ gì khác ở hộc mộ làm mất vẻ trang nhã
chung của khu vực. Theo hợp đồng của Giáo xứ với thân nhân, hộc mộ (niche) chỉ có thể gắn plaque và
hình người quá cố do Giáo xứ đặt mà thôi.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
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.
THAM GIA LÀM BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT
Mùa làm bánh chưng và bánh tét dịp Tết của giáo xứ đã đến. Cũng như thông lệ hằng năm, giáo
xứ sẽ gói bánh chưng và bánh tét để bán gây quỹ cho Giáo xứ. Đây cũng là một cơ hội cho quý ông bà,
anh chị em có dịp ngồi chung cùng làm việc tạo tinh thần đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.
1. Tổ chức Ban Bánh Chưng:
Trưởng ban Bánh Chưng: Cha Phó Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Điều hành ban ngày: Ông Cảnh, ông Lâm, Ông Đào
Điều hành buổi tối: Anh Chính, Anh Cường
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2. Các tiểu ban:
• Làm lá: Ông bà Vân, ông Cần, ông Công và ông Liệu.
• Làm đậu: Anh Sơn nhỏ, anh Hùng, ông Với, ông Trí.
• Làm thịt: Đoàn TN, Thiếu Nhi TT, Ban Trật Tự, Ban PTA, CĐ Augustine & T. Vương
• Gia vị: Bà Ky, anh Phú, anh Chính
• Sửa chữa lò bếp, nồi nấu, máy vận hành: Anh Phương
• Vo gạo, xóc gạo: Ông Lâm & Ông Minh
• Gói bánh Chưng: Ông Dương, Ông Thể và ông Rinh
• Gói bánh Tét: Ông Rinh và ông Khương
• Tiếp vận tại chỗ: Ông Thể, ông Đào và ông Cảnh
• Xếp bánh vào nồi & vớt bánh: Anh Phú , anh Chính, Ban Trật Tự, Đoàn Thanh Niên,
Thiếu Nhi Thánh Thể, PTA (Phụ Huynh Học Sinh)
• Bọc plastic & label – chuyển bánh – bán tại chỗ: Cô Trang & Cô Hương
• Gửi bưu điện: Anh Vinh
• Ẩm thực: Chị Trinh
• Nước, cà phê: Cô Hương Từ
• Nấu bánh: Anh Quang, Ông Chính
• Tiếp liệu: Anh Chính, anh Phú.
• Kết toán tài chánh: Anh Chính
• Bán bánh tại tháp chuông: sẽ do các hội đoàn phân chia
Ban Bánh Chưng xin mời gọi quý ông bà, anh chị em đủ mọi lứa tuổi, có kinh nghiệm hoặc
không, hãy đến tham gia vào những việc theo khả năng của mình.
Những việc làm: cắt lá, xếp lá, lau lá, vo gạo, làm thịt, nhân đậu xanh, gói bánh Chưng, gói bánh
Tét, nấu bánh, vớt bánh.
Ngày giờ làm việc: Ban Bánh Chưng bắt đầu làm việc mỗi ngày từ 9 am đến 9 pm. Bắt đầu từ
thứ Hai ngày 16/12/2019 cho đến thứ Tư ngày 22/1/2020.
Chương trình gói bánh Chưng sẽ không thành công nếu không có sự hy sinh thời giờ, công sức
của tất cả quý ông bà đã tham gia những năm trước và sẽ tham gia trong năm nay.
Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban đầy ơn lành, sức khỏe cho quý ông
bà anh chị em tham gia chương trình công ích này.
VỀ VIỆC NHẬN KẾT QUẢ VIÊM GAN B & C
Những ai không đến được tuần qua để nhận kết quả cuộc thừ nghiệm Viêm gan B & C trong Ngày
Y Tế của Giáo xứ trong tháng 11, có thể nhận được kết quả bằng cách:
- Tiếng Anh, xin liên lạc qua email ở địa chỉ utsw.hepbfree@gmail.com hoặc gọi (914) 582-3835
- Tiếng Việt, xin text hay gọi (sau giờ làm việc) Bác Sĩ Nguyễn Thành Lê (832) 213-9287
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NHẮC NHỞ NHAU
Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và cộng đoàn, xin mọi người vui lòng gìn giữ sự ngăn
nắp và sạch sẽ trong Thánh đường. Xin để lại ngay ngắn các sách hát và sách lễ sau khi dùng. Xin lấy đi
những khăn giấy hoặc rác rến. Cũng đừng cho trẻ em viết vào sách hoặc xé sách vì đây là không phải là
đồ chơi cho các em trong Thánh lễ. Xin cảm ơn về sự cộng tác của mọi người.
Please leave the church in good order when you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and trash
with you so that we can show respect for God and for our brothers and sisters who may be coming to
Mass later. Also do not allow your children to write in any of the books or tear the pages. They are not
toys for the children to play with during Mass. Thank you for your help.
THÁNH LỄ & TUẦN HÀNH CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG (18/01)
2020 Diocesan Roe Memorial Events (Jan 18)
Vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 1 sắp tới, để đánh dấu 47 năm kỷ niệm đau thương ngày Tối Cao
Pháp Viện cho phép việc phá thai được hợp pháp tại Hoa Kỳ (23/1/1973) và dẫn đến cái chết của hơn
60 triệu thai nhi, Giáo phận Dallas có tổ chức Thánh lễ và Tuần hành phò sự sống. Chương trình như
sau:
- 10 AM: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Sự Sống tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ
Guadalupe do Đức Viện phụ Peter Verhalen của Dòng Xitô chủ sự.
- 12:30 PM: Tuần hành cầu nguyện từ Nhà thờ Chính tòa đến Earle Cabell Court House
Để ghi danh tham dự và nhận vé xe điện do giáo xứ cung cấp, xin điền tên nơi bảng ghi
danh cuối nhà thờ, hay liên lạc qua e-mail của Anh Chủ tịch Hội đồng Mục Vụ Trần Anh Kim ở địa
chỉ email kimphi614@gmail.com. Riêng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, xin ghi danh trực tiếp với các
huynh trưởng.
Để đi chung với giáo xứ, xin có mặt tại trạm xe điện (DART) lúc:
8 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 18/1/2019
DART RAIL ARAPAHO CENTER STATION
1051 N. Greenvile Ave., Richardson 75081 (gần đường Arapaho)
On January 18, Diocese of Dallas will mark the 47th anniversary of the U.S. Supreme Court's tragic
Roe v. Wade decision making abortion available on demand in America and leading to the death of more
than 60 million unborn children. The schedule is as follows:
- 10:00 a.m. Roe Memorial Mass at Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe, 2215 Ross Avenue,
Dallas, celebrated by Cistercian Abbot Peter Verhalen.
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- 12:30 p.m. North Texas March for Life from Cathedral to rally outside the Earle Cabell Federal
Courthouse, housing the district court where the Roe v. Wade case was first filed in 1970, featuring
testimony of abortion survivor Claire Culwell.
Don’t miss this annual event for Life!! More information coming soon at prolifedallas.org/roe or
contact cplc@prolifedallas.org or 972-267-LIFE
TRAVEL CATHOLIC SCHOOLS
Help Catholic Schools when you travel!
When you book your next hotel or resort, you can access the lowest public prices anywhere and
support Catholic education through Travel Catholic Schools.
Stay at over 400,000 locations globally whether for family or business travel, and a portion of
your purchase will be donated to help more students reach college & heaven in one of our Catholic
Schools. Get more information and book today at www.travelcatholicschools.com.
REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment possible in our churches and schools, all parishes are
asked to please run the following announcement in bulletins year-round.
If you believe that you, or someone you know, is a victim of past or present abuse or sexual abuse,
please notify law enforcement. In the event the abuse involves a minor, please also contact the Texas
Department of Family and Protective Services through the Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400
or www.txabusehotline.org). Finally, if the abuse involves a member of the clergy, a parish employee,
or diocesan employee, please also notify the Diocese of Dallas Victims Assistance Coordinator, Barbara
Landregan, at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org
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TIN TỨC
NHÀ TRỪ QUỶ DÒNG ĐA MINH CẢNH BÁO: XEM NỘI DUNG KHIÊU DÂM, QUYẾN
LUYẾN TỘI LỖI NGUY HƠN BỊ QUỶ NHẬP
Quỷ nhập, như ta thấy trong các phim của Hollywood, là những biểu hiện đầy kịch tính của ma quỷ.
Tuy nhiên, đó không phải là phương pháp chủ yếu của chúng. Một linh mục dòng Đa Minh và cũng là
một nhà trừ quỷ đã cảnh báo rằng mối đe dọa lớn hơn và phổ biến hơn đối với phần rỗi của một người
là các chước cám dỗ phạm tội của ma quỷ.
“Các biểu hiện thường gặp nhất của ma quỷ là chước cám dỗ, điều đó xảy ra nhiều hơn đáng kể so
với tình trạng quỷ nhập,” Cha Jean Dermine, OP nói với Thông Tấn Xã Công Giáo CNA (Catholic News
Agency).
Với kinh nghiệm trong hơn 25 năm, vị chuyên gia trừ quỷ giải thích rằng quỷ nhập không phải là
một mối đe dọa tinh thần như các chước cám dỗ. Một người bị quỷ ám vẫn có thể có những “tiến bộ tâm
linh phi thường”, và thậm chí một ngày nào đó có thể là một thánh nhân. Lý do là vì thông thường quỷ
nhập vào cơ thể của một người không có sự đồng thuận của người đó. Vì thế, việc bị quỷ nhập tự nó
không làm cho nạn nhân trở nên đáng bị chê trách về mặt đạo đức. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng:
“Chúng ta không được đánh giá thấp tầm nguy hiểm của chước cám dỗ. Nó không đầy kịch tính như
trong trường hợp quỷ nhập, nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều cho linh hồn chúng ta”.
Ngài khích lệ rằng “Chống lại chước cám dỗ là điều đơn giản”, mặc dù có thể không phải luôn luôn
là dễ dàng. “Bạn phải tránh xa dịp tội, và tất nhiên, bạn phải có một đời sống Kitô sâu đậm; nghĩa là bạn
phải cầu nguyện, bạn phải cố gắng cư xử đúng đắn, và yêu thương những người bạn gặp mỗi ngày cũng
như những người mà bạn đang sống chung với họ.”
Cha Dermine cho biết hình thức phổ biến nhất tiếp theo của mánh khoé ma quỷ là tình trạng trầm
cảm, xuống tinh thần. Trên đường đời, ai trong chúng ta đôi khi cũng gặp phải nhiều vấn đề, có thể là
vấn đề sức khỏe, kinh doanh, hoặc gia đình. Nhiều vấn đề không thể giải thích được bằng những nguyên
nhân tự nhiên. Nếu nguyên nhân của những hiện tượng ấy là do ma quỷ phá phách, những vấn đề này
được gọi là “preternatural” hay “phi phàm” và có thể phải cần đến sự hỗ trợ của một nhà trừ quỷ.
Cha Dermine cho biết: “Đây là hành động phi thường phổ biến nhất của ma quỷ”, trong khi chước
cám dỗ được coi là một hành động “bình thường” của quỷ. Ngài cảnh báo rằng chúng ta không nên vội
vã kết luận những vấn đề về thể chất hoặc đau khổ là do ma quỷ phá phách, bởi vì rất thường là những
vấn đề ấy có thể lý giải bởi các nguyên nhân tự nhiên. Nếu ai đó đã đi khám bác sĩ, hoặc gặp một tâm lý
gia, mà vẫn không tìm được lời giải thích tự nhiên nào, thì họ mới nên tìm đến một chuyên gia trừ quỷ.
Đó là lý do “khi một người đến và yêu cầu trợ giúp một vấn đề cụ thể, điều đầu tiên nhà trừ quỷ phải hỏi
là: anh/chị có gặp bác sĩ chưa?”.
Cha Dermine, là người Canada trong vùng nói tiếng Pháp. Ngài đã sống ở Italia một thời gian ngắn
trước khi được thụ phong linh mục vào năm 1979. Từ khi trở thành một nhà trừ tà vào năm 1994, ngài
phục vụ trong Tổng Giáo Phận Ancona-Osimo của Ý.
Ngài đã nói chuyện về cuộc đời của một chuyên gia trừ quỷ trong khóa học thứ 14 về trừ tà và những
lời cầu nguyện giải thoát, được tổ chức bởi Đại học Giáo hoàng Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ và tổ
chức GRIS (Nhóm Thông Tin Và Nghiên Cứu Về Xã Hội Tôn Giáo). Khóa học kéo dài một tuần, được
tổ chức vào tháng Năm 2019 vừa qua, không nhắm đào tạo các nhà trừ quỷ mới, nhưng được thiết kế để
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cung cấp những thông tin tổng quát cho các linh mục và giáo dân về trừ tà là gì và các chủ đề liên quan.
Cha Dermine nói rằng nhiều giáo dân tham dự khóa học theo yêu cầu của các giám mục của họ, để họ
có kiến thức nhằm hỗ trợ tốt hơn và cho các linh mục trừ tà.
Cha Dermine nói với CNA rằng bài thuyết trình của ngài trong dịp này cũng đề cập đến một số
những sai lầm phổ biến của một số nhà trừ quỷ, tiêu biểu là sự nhầm lẫn giữa các hiện tượng phi phàm
do quỷ gây ra, với các biểu hiện của đặc sủng siêu nhiên xuất phát từ Thiên Chúa.
Ngài cho biết: “Có một sự khác biệt rất quan trọng. Chúng ta có bản tính con người và không thể
biết những gì mà không thông qua các giác quan của chúng ta… Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để hoạt
động theo một cách nhất định. Nếu bạn có những nhận thức ngoại cảm (extra-sensorial perceptions), và
những thứ đại loại như thế, và chúng không nhằm trợ giúp hay kích hoạt một thành quả siêu nhiên, thì
những điều đó không thể đến từ Thiên Chúa”. Những người có những nhận thức như thế thường được
mô tả là những “đồng cốt” (mediums) trong nền văn hóa thế tục.
Theo Cha Dermine, những loại ngoại cảm hay những biểu hiện phi phàm như thế có thể là “một
nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề” cho con người, và do đó, họ cần đến sự giúp đỡ của một chuyên gia
trừ quỷ. Vị linh mục nhận định rằng việc tổ chức các khóa học về trừ tà, cho các linh mục và giáo dân
được lựa chọn, có một giá trị văn hóa, vì trừ tà thường là một chủ đề bí ẩn, vì vậy điều quan trọng là
nhận thức chính xác về trừ tà nên được phổ biến trong xã hội.
“Hầu hết những người đến đây, không nhất thiết phải có ý định trở thành một nhà trừ quỷ, nhưng
trên hết là muốn hiểu rõ vấn đề,” ngài nói.
Đặng Tự Do (vietcatholic.net)
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