CHÚA NHẬT III NĂM A – January 26th, 2020
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 26/1 trong Tuần III Mùa Thường niên năm A. Chúa Nhật Lời Chúa (Sunday of the
Word of God). Mồng 2 Tết Canh Tý. Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
Cam Kết Đóng Góp Cho Quỹ Mục Vụ Hằng Năm của Giáo phận (Bishop’s Annual Appeal
Commitment Weekend).
- Thứ Hai 27/1. Lễ Thánh Angêla Merici, Trinh nữ & Tu sĩ.
- Thứ Ba 28/1. Lễ Thánh Tôma Aquinô, Linh mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Tư 29/1 trong Tuần III Mùa Thường niên.
- Thứ Năm 30/1 trong Tuần III Mùa Thường niên.
- Thứ Sáu 31/1. Lễ Thánh Gioan Bosco, Linh mục. Lễ Nhớ.
- Thứ Bảy Đầu Tháng 1/2. Biệt kính Đức Mẹ
- Chúa nhật 2/2. Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thờ. Ngày Thế Giới Cầu Cho Đời Sống Thánh
Hiến (World Day for Consecrated Life).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Bà Anna Nguyễn Thị Lợi
(26/03/1949 – 13/01/2020)
Anh Giuse Vũ John
(04/06/1996 – 15/01/2020)
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các Linh hồn Anna
và Giuse về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho các tang quyến.
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT CANH TÝ 2020
* Chúa nhật ngày 26 tháng 1 (Mồng 2 Tết Canh Tý - Kính Nhớ Tổ Tiên): Thánh lễ Mồng 2 Tết
lúc 7:30am. Vẫn có các Thánh lễ 10am, 12pm và 5pm được cử hành theo Phụng vụ Chúa nhật III Thường
niên năm A.
* Thứ Hai ngày 27 tháng 1 (Mồng 3 Tết Canh Tý - Cầu Cho Thánh Hóa Công Ăn Việc Lảm):
Thánh lễ Sáng lúc 6:45am (thay vì 7am) và Thánh lễ Chiều lúc 7pm.
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CHÚA NHẬT LỜI CHÚA (26/1)
Chúa nhật ngày 26/1 này tức Chúa nhật thứ 3 Mùa
Thường niên, Giáo hội hoàn vũ cử hành Chúa Nhật Lời
Chúa đầu tiên.
Được biết vào trưa ngày 30/9/2019, ngày lễ Thánh
Giêrônimô, dịch giả đầu tiên của trọn bộ Cựu Ước từ tiếng
Hy Lạp sang tiếng Latinh với câu nói nổi tiếng “Không biết
Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”, và cũng là ngày kỷ
niệm 1600 năm ngày mất của ngài. Đức Thánh Cha
Phanxicô đã công bố Tông Thư dưới dạng Tự Sắc “Aperuit
illis” dịch là “Ngài mở trí cho các ông”, để thiết lập Chúa
nhật thứ Ba của Mùa Thường niên sẽ dành cho việc cử hành,
suy niệm và phổ biến Lời Chúa.
Với việc thiết lập Chủ Nhật của Lời Chúa, vào ngày
này, các Giám mục cử hành nghi thức trao thừa tác vụ Lời Chúa, để nhắc lại tầm quan trọng của việc
công bố Lời Chúa trong phụng vụ.
Với tự sắc này, ĐTC tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài giảng. ĐTC viết: “Các vị
mục tử có trách nhiệm lớn trong việc giải thích Kinh Thánh, giúp người nghe có thể hiểu bằng ngôn ngữ
đơn giản phù hợp.” Giải thích Kinh Thánh không thể thực hiện theo kiểu ứng biến; mặt khác, các nhà
giảng thuyết phải quyết tâm không đi quá xa hoặc ra ngoài nội dung của các bài đọc.
Đặc biệt, Kinh Thánh cần được đọc không như một cuốn sách lịch sử, nhưng Kinh Thánh được viết
ra vì ơn cứu độ con người. Vì thế, vai trò của Chúa Thánh Thần là nền tảng trong việc đọc Lời Chúa.
Với tự sắc Aperuit illis, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng để Lời Chúa trở nên nhàm
chán, nhưng sẵn sàng để Lời Chúa biến đổi chúng ta trong cách sống về đức ái, sẻ chia và liên đới.

LỊCH TRÌNH GÂY QUỸ MỤC VỤ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA GIÁO PHẬN
* Ngày 25-26/1: Các tín hữu điền và đưa lại Phiếu Hứa Dâng Cúng cho Giáo xứ.
* Ngày 2/2-3/2: Thu góp Phiếu Hứa Dâng Cúng lần chót cho những ai chưa có cơ hội đưa lại.
DCCT DALLAS MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ MINH NIÊN
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Tu viện Thánh Gioan Neumann thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời
Quý Hội viên Hội Bảo Trợ, Thân hữu và Gia quyến đến tham dự:
Thánh Lễ Minh Niên Xuân Canh Tý
Thời gian: 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020
Địa điểm: Tu Viện Thánh Gioan Neumann
3912 S. Ledbetter Dr.
Dallas, TX 75236
(972) 296-6735
Kính mời
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R.
Bề trên Tu viện Gioan Neumann
NGHỈ HỌC MỪNG TẾT CANH TÝ (26/1)
Vietnamese New Year Sunday School Break (January 26)
Để mừng Tết Canh Tý, Chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ và Thiếu nhi Thánh Thể không có lớp và
sinh hoạt vào Chúa nhật ngày 26/1/2020. Các em sẽ đi học và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật 2/2/2020.
In observance of the Vietnamese New Year (“Year of the Rat”), there will be no Catholic Faith
Formation classes, Vietnamese Language classes, and Eucharistic Youth activities on Sunday, January
26, 2020. The students will resume their studies and activities on February 02, 2020.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ TẾT KỶ HỢI CỦA ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH
Chương trình ESL (English as a Second Language) và Luyện Thi Quốc Tịch Mỹ nghỉ Tết từ ngày
20/1 đến ngày 26/1. Các lớp sẽ trở lại thời khóa biểu bình thường vào ngày 28/1.
No ESL & US Citizenship Classes from January 20 through January 26. All classes will resume
their schedules on January 28, 2020
RỬA TỘI TRẺ EM
Infant Baptism
Nếu cha mẹ nào muốn con em được rửa tội, xin lưu ý là ngày rửa tội sắp đến là thứ Bảy ngày 8
tháng 2 vào lúc 4 giờ chiều tại Nhà thờ. Còn Lớp học về Rửa tội cho cha mẹ và người đỡ đầu sẽ do Thầy
Phó tế Vincent Đàm Hữu Thư hướng dẫn tại Phòng 115 ở Trung Tâm Thánh An Phong lúc 7 giờ tối thứ
Bảy ngày 1 tháng 2. Muốn ghi danh, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc để điền
đơn.
Do you want to get your child baptized? The next baptism date is Saturday February 8th at 4pm in
the Church and the baptism class for parents and godparents will be on Saturday February 1st at 7pm
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in Room 115 of St. Alphonsus Center. To register, please go to the Parish Office during business hours
to fill out the form.
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.
LINH THAO MÙA CHAY
Chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng (TLNN) do Cha Joseph Tetlow, S.J., soạn thảo theo Chú
Dẫn 18 của sách Linh Thao (Spritual Exercises). Chương trình này giúp cho người tín hữu nhận ra
được sự hoạt động của Thiên Chúa trong họ và trong đời sống hằng ngày. Chương trình này được gọi
là thao luyện vì người tham dự phải làm việc, nghĩa là phải dành thời giờ cầu nguyện, suy nghĩ, quyết
định làm gì cho niềm tin của mình, và chia sẻ hành trình đức tin của mình với nhóm.
Thao luyện này nhẹ nhàng và đơn giản hơn Chương trình Linh Thao trọn và bao gồm một số đề tài
trích từ tuần thứ nhất của Linh Thao, đồng thời nhấn mạnh vào Nguyên Lý và Nền Tảng của đời (The
Principle and Foundation) và chiêm niệm để học yêu thương như Chúa đã yêu thương (the
contemplation to learn to love as God loves).
Linh Thao Nhẹ Nhàng gồm 7 buổi kéo dài trong 7 tuần giúp cho người tham dự ý thức hơn về tội
lỗi của con người và ơn Cứu Chuộc trong Đức Kitô, để từ đó có can đảm và sức mạnh trên con đường
hoán cải trở về với tình thương của Thiên Chúa. Phần này rất thích hợp với Mùa Chay.
Địa điểm: Phòng 132 tại Trung Tâm Thánh An Phong
Thời gian: Bảy tối thứ Tư vào các ngày 12/2; 19/2/ 26/2; 4/3; 11/3; 18/3 và 25/3 từ 8pm-9pm.
Liên lạc: Anh Nguyễn Trí (Trưởng Nhóm Linh Thao Nguồn Sống) ở số điện thoại (214) 406-3475
LƯU Ý VỀ TIỀN DÂNG CÚNG
Giáo xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà và Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp tài chánh cho các
chương trình mục vụ của Giáo xứ trong năm 2019. Tuy nhiên, có vài điều Giáo xứ xin mọi người cùng
lưu ý:
- Những ai đã đổi địa chỉ, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ để cập nhật địa chỉ mới để Giáo xứ
có thể gửi báo cáo tài chánh năm 2019 hầu khai thuế.
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- Xin vui lòng đóng góp qua việc dùng bao thư (envelops) Giáo xứ gửi về hàng tuần để Hội đồng
Tài Chánh vào sổ sách cho chính xác bởi vì có một số người sử dụng bì thư trắng và chỉ viết tên mà
không có địa chỉ nên không thể vào sổ vì nhiều người trùng tên.
- Trong trường hợp Giáo xứ chưa gửi về kịp bao thư riêng thì vẫn có thể dùng bì thư trắng nhưng
ghi rõ họ tên, số danh bộ (nếu có), địa chỉ và số điện thoại để dễ dàng liên lạc và ghi vào sổ sách.
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.
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.
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
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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.

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.
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
ĐỨC THÁNH CHA CHÚC TẾT ÂM LỊCH CÁC DÂN TỘC Á CHÂU
Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 22/01, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Năm Mới âm lịch
các nước sẽ mừng Năm Mới vào ngày thứ Bảy 25/01, trong đó có Việt Nam.
Đức Thánh Cha chào, chúc mừng và cầu nguyện cho các nước sẽ mừng Năm Mới vào ngày 25/1
như sau:
"Ngày 25/01 tới đây, tại vùng Viễn Đông và tại một vài nơi trên thế giới, hàng triệu người nam nữ
sẽ mừng Năm Mới âm lịch. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em. Tôi đặc biệt cầu chúc các
gia đình sẽ trở thành nơi giáo dục các đức tính: hiếu khách, khôn ngoan, tôn trọng lẫn nhau; và hòa hợp
với công trình sáng tạo. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho hòa bình, cho việc đối thoại và đoàn kết giữa
các quốc gia. Đó là những món quà mà thế giới ngày nay cần hơn bao giờ hết."
Hồng Thủy (vaticannews.va)
ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI GIẢI THÍCH LỊCH SỬ LUẬT ĐỘC THÂN LINH MỤC TRONG
TÁC PHẨM “TỪ THẲM SÂU TÂM HỒN CHÚNG TÔI”
Độc thân linh mục bắt buộc đã là một nguồn gây tranh cãi kể từ Công Đồng Vatican II
Độc thân linh mục bắt buộc đã là một nguồn gây tranh cãi kể từ Công Đồng Vatican II. Trong số
các lập luận chống lại luật độc thân linh mục, ngày nay, rõ ràng có một nhu cầu cấp bách là phải có thêm
nhiều linh mục. Bên cạnh đó, còn có truyền thống lâu đời cho phép linh mục được kết hôn trong Chính
Thống Giáo và nhiều cộng đồng Công Giáo Đông phương khác. Cho nên, nhiều người lập luận rằng nếu
độc thân linh mục chỉ là một kỷ luật của Giáo Hội Tây phương, không phải là một tín lý, thì kỷ luật ấy
có thể được thay đổi. Hơn nữa, nhiều người lý luận rằng một linh mục có gia đình sẽ có những lợi thế
thiết thực. Thí dụ, các nền văn hóa ở nhiều miền truyền giáo thường có cái nhìn tiêu cực với những người
độc thân, xem họ là một người “ngoài hành tinh”, không đáng tin tưởng. Nhiều người cũng tin rằng chức
tư tế sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với các thanh niên, nếu không ngăn cấm việc kết hôn. Một số người
cũng tin rằng với việc linh mục có gia đình, các vụ lạm dụng tình dục giáo sĩ có thể được giảm bớt.
Nhiều người tin vào điều này một cách cực đoan đến mức tranh luận rằng lẽ ra Giáo Hội không nên
truyền chức linh mục cho những người nam độc thân, mà chỉ nên truyền chức cho những người đã kết
hôn và có một đời sống gia đình ổn định!
Thượng Hội Đồng Amazon vào tháng 10 năm 2019 dường như mang đến hy vọng rằng một chức
tư tế không ngăn cấm việc kết hôn, ban đầu hạn chế trong một phạm vi địa lý nhất định, với các giới hạn
trong các hoàn cảnh được xác định một cách khắt khe, cuối cùng có thể trở thành một thực tại tràn lan
trong Giáo Hội Latinh. Việc phong chức linh mục cho các viri probati, tức là những người đã có gia đình
nhưng có đức hạnh được chứng minh, trong các miền truyền giáo sẽ tạo ra tiền lệ cần thiết cho việc dần
dần tái xác định thần học về luật độc thân linh mục để tiến đến bãi bỏ luật này.
Đức Giáo hoàng nghỉ hưu Bênêđíctô XVI giải thích thế nào về lịch sử của luật độc thân linh mục?
Dưới đây là lập luận của ngài trích từ cuốn “Des Profondeurs De Nos Cœurs”, nghĩa là “Từ Sâu Thẳm
Tâm Hồn Chúng Tôi”. Bản tiếng Pháp vừa được phát hành hôm 15 tháng Giêng. Xin đăng tải một số
phần trong tác phẩm được dịch sang tiếng Việt như sau:
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1. Độc Thân Hay Kiêng Khem Để Cử Hành Thánh Thể
Rất sớm - chúng ta không biết chính xác là khi nào, nhưng dẫu sao rất nhanh chóng - việc cử hành
Thánh Thể thường xuyên và thậm chí hàng ngày đã trở nên thiết yếu đối với Giáo Hội. Bánh “siêu thực
thể” đồng thời là lương thực “hàng ngày” của Giáo Hội. Và điều này đã có một hậu quả quan trọng, trên
thực tế, chi phối Giáo Hội ngày nay.
Theo nhận thức luân lý thông thường của người Do Thái, các linh mục được yêu cầu một cách
nghiêm ngặt phải giữ sự kiêng khem tình dục trong thời kỳ họ thực hiện việc thờ phượng, và qua đó tiếp
xúc với mầu nhiệm thánh thiêng. Mối quan hệ giữa kiêng quan hệ tình dục và việc phượng tự Thiên
Chúa là hoàn toàn rõ ràng trong nhận thức luân lý thông thường của người Do Thái. Để nêu một ví dụ,
tôi muốn nhắc lại cảnh Đavít, bỏ chạy Saolô, cầu xin tư tế Akhimeléc cho anh chút bánh. Vị tư tế trả lời
Đavít rằng: “Tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy tớ đã giữ mình,
không gần gũi đàn bà.” Đavít trả lời vị tư tế: “Phải, chúng tôi không gần gũi đàn bà trong ba ngày rồi”
(1 Sam 21: 5f). Vì các tư tế của Cựu Ước không hiến mình cho việc thờ phượng ngoại trừ trong những
thời kỳ nhất định, hôn nhân và chức tư tế không đối kháng với nhau.
Nhưng, vì việc cử hành Thánh Thể thường xuyên và thường là diễn ra hàng ngày, tình hình của các
linh mục trong Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô thay đổi một cách triệt để. Giờ đây, toàn bộ cuộc sống của họ
tiếp xúc với mầu nhiệm thánh thiêng. Điều này đòi hỏi họ dành độc quyền cho Thiên Chúa. Hệ quả là
điều này loại trừ mọi ràng buộc khác, giống như hôn nhân, nó bao trùm toàn bộ cuộc sống. Từ việc cử
hành Bí tích Thánh Thể hàng ngày, là điều bao hàm tình trạng phụng sự vĩnh viễn cho Thiên Chúa, tự
động nảy sinh sự bất khả thi của một mối quan hệ hôn nhân. Ta có thể nói rằng sự kiêng khem tình dục
có chức năng tự biến thành một sự kiêng khem bản thể. Do đó, động lực và ý nghĩa của người ấy đã thay
đổi từ bên trong và sâu sắc.
Trong thời đại của chúng ta, người ta quá dễ dàng để nói rằng tất cả những điều này chẳng qua chỉ
là hậu quả của một sự khinh miệt thân xác và miệt thị tình dục. Những lời chỉ trích theo đó nền tảng của
sự độc thân linh mục là một quan niệm của giáo phái Manikê về thế giới đã được hình thành từ thế kỷ
thứ 4. Tuy nhiên, điều này đã ngay lập tức bị các Giáo phụ bác bỏ một cách quyết liệt và đặt dấu chấm
hết cho nó sau một thời gian.
Đánh giá như vậy là sai lầm. Để chứng minh điều này, chỉ cần nhớ rằng Giáo Hội luôn coi hôn nhân
là một món quà được Thiên Chúa ban tặng bắt đầu từ vườn địa đàng trần thế. Tuy nhiên, trạng thái vợ
chồng liên quan con người trong tổng thể của mình, nhưng vì sự phụng sự Chúa cũng đòi hỏi không kém
sự trao ra tổng thể con người, nên dường như không thể hiện thực hoá cả hai ơn gọi cùng một lúc. Do
đó, thái độ từ bỏ hôn nhân để làm cho mình hoàn toàn sẵn sàng cho Chúa đã trở thành một tiêu chí cho
thừa tác vụ linh mục.
Còn về các hình thức cụ thể của đời sống độc thân trong Giáo Hội sơ khai, điều đáng nhấn mạnh
rằng những người đàn ông đã lập gia đình không thể nhận bí tích truyền chức thánh nếu họ không cam
kết sẽ tôn trọng việc kiêng khem tình dục, và do đó, họ phải sống cuộc sống hôn nhân được gọi là hôn
nhân “của Thánh Giuse.” Một tình huống như vậy đã được xem là hoàn toàn bình thường trong những
thế kỷ đầu tiên. Nhiều người nam nữ cho rằng điều đó là hợp lý và có thể sống theo cách này bằng cách
hiến trọn thân mình cho Chúa.
2. Chúa Là Phần Gia Nghiệp Con Được Hưởng, Là Chén Phúc Lộc Dành Cho Con (Tv 16:5)
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Trong Cựu Ước, các tư tế Lêvi từ bỏ quyền sở hữu đất đai. Trong Tân Ước, sự từ bỏ này được
chuyển hóa và đổi mới: các linh mục, vì được thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, từ bỏ hôn nhân và
gia đình [...] Nền tảng thực sự của cuộc đời linh mục, muối cho sự tồn tại của ngài, đất đai của cuộc đời
ngài là chính Thiên Chúa. Sống độc thân, áp dụng cho các giám mục khắp các Giáo hội Đông và Tây
và, theo một truyền thống bắt nguồn từ thời đại rất gần với thời các tông đồ, áp dụng cho các linh mục
nói chung trong Giáo hội Latinh, không thể hiểu và sống dứt khoát nếu không có nền tảng này.
Nguồn tin: vietcatholic.com
CÁC GIÁM MỤC TÂY BAN NHA TỔ CHỨC CÁC KHÓA CHUẨN BỊ HÔN NHÂN KÉO DÀI TỪ 2
ĐẾN 3 NĂM
Theo sáng kiến của các Giám mục Tây Ban Nha, để đảo ngược tỷ lệ ly hôn cao trong nước, các
cặp đôi Công giáo sẽ được chuẩn bị hôn nhân từ 2 đến 3 năm.
Các giám mục đã phát động chương trình “Cùng Nhau Trên Hành Trình”, một chương trình giúp
các cặp vợ chồng thành công trong ơn gọi hôn nhân trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn khoảng 40% trong
vòng 5 năm đầu và gần 60% trong vòng 15 năm.
Khóa học mới có thể kéo dài từ hai đến ba năm, thay thế các khóa học chuẩn bị hôn nhân chỉ kéo
dài từ 5 đến 20 giờ trước đây.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid hôm giữa tháng 1, Đức cha Mario Iceta
Gavicagogeascoa của Bilbao nói ngài không tin các khóa học trước đó là đầy đủ. “Chúng ta có thể làm
gì trong 5 tiếng đồng hồ?” Ngài so sánh rằng trong khi để làm linh mục cần phải học 7 năm trong
chủng viện, thật không đủ khi chuẩn bị làm một người chồng, người vợ, một người mẹ, người cha thì
lại chuẩn bị trong chưa đến một ngày.
“Đồng hành với những người đã khám phá ra ơn gọi kết hôn”
Đức cha nói rằng, với tư cách là một linh mục giáo xứ, ngài thường nói với các cặp vợ chồng rằng
chuẩn bị hôn nhân không chỉ là một tiến trình hành chính mà còn là cách ngăn chặn cuộc hôn nhân của
họ sụp đổ trong tương lai. Theo Đức cha, khóa học mới là đáp lại các yêu cầu của Thánh Gioan Phaolô
II và Đức Giáo hoàng Phanxicô “đồng hành với những người đã khám phá ra ơn gọi kết hôn” và chuẩn
bị tốt cho họ để kết hôn.
Phân định ơn gọi hôn nhân và chọn người phối ngẫu thực sự
Khóa học có 12 chủ đề, bao gồm việc giao tiếp, giải quyết xung đột, chung thủy, ơn gọi kết hôn và
vẻ đẹp của tình dục. Khóa học không bắt buộc phải theo toàn bộ chương trình nhưng có thể áp dụng
phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Mục đích chính của khóa là để đồng hành với các đôi bạn trong sự
phân định ơn gọi hôn nhân và trong việc chọn người phối ngẫu thực sự của họ.
Hồng Thủy (vaticannews.va)
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