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GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:00; 10:45; 6:00
Lm. GB Nguyễn Đức Vượng OP
Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd.- Houston, TX 77086
281-999-1672

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00
Lm. Vincent Đinh Ngọc Thảo, OP

Lm. Gioan B. Nguyễn Minh Đức, OP
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

6550 Fairbank N. Houston, Houston, TX 77040
713-939-1906

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:00; 11:00; 5:30; 7:00
Đức Ông Philippê Lê Xuân Thượng

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định
8503 S. Kirkwood Rd.- Houston, TX 77099

281-495-8133

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 6:00
Lm. Giuse Vũ Thành

Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rõ
10610 Kingspoint Rd.- Houston, TX 77075

713-941-0521

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

1701 San Jacinto St. -  Houston, TX 77002
713-659-1561 ext. 135

CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30
Lm. Trần Ngọc Hùng OP

3600 Milam St. - Houston, TX 77002
713-518-2319

CỘNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00
Lm. Đinh Minh Tiên, OP

1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037
713-732-0132

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00
Lm. Francis Nguyễn Hải Minh, ICM

Pt. Giuse Trần Văn Nhật
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082

281-556-5116

CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30
Lm. Giuse Lê Thu

8150 Park Place – Houston, TX 77017
713-645-6614

                                                                                 
    
                                                                       Ngày 6 tháng 1 năm 2013

      Kính gửi Cộng Đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Galveston - Houston,

      Trước thềm Năm Mới 2013, kính chúc quý Đức Ông, quý Linh Mục, 
quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa năm mới tràn đầy Ân 
Sủng và luôn thăng tiến mọi mặt trong sự yêu thương quan phòng của Thiên 
Chúa.

      Kính thưa toàn thể Quý vị,

      Khi lãnh nhận nhiệm vụ Đại Diện Đức Tổng Giám Mục TGP Galveston 
- Houston, chúng tôi nhận thức đó là một trọng trách. Ý thức trách nhiệm, 
chúng tôi xin chân thành cám ơn Cha Giuse Vũ Thành và tất cả các cộng sự 
viên của Ngài đã làm việc tích cực trong một thời gian dài để mang lại cho 
Cộng Đồng những hoa trái thiêng liêng cũng như vật chất thật hữu ích.
       

      Để tiếp tục phục vụ Công Đồng cách hữu hiệu qua phương tiện truyền 
thông, xin giới thiệu:

      - Ban Điều Hành Bản Tin Dũng Lạc

Ô. Nguyễn Văn Mẫu (713) 231-6242; email: mauvnguyen@yahoo.com

Ô. Nguyễn Đức Chính (713) 269-0554; email: chinhandhuong@gmail.com
       

      - Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu

AC. Trần Tú - Dung (281) 467-5223; email: traneight1117@sbcglobal.net 

       Để Bản Tin Dũng Lạc và Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu, là những 
phương tiện truyền thông chính thức của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 
thuộc Tổng Giáo Phận Galveston - Houston được trung thực và phong phú, 
chúng tôi cần sự cộng tác của Hội Đồng Mục Vụ các Giáo Xứ, Cộng Đoàn. 
Xin quý vị hợp tác qua việc chia sẻ những sinh hoạt mục vụ trong Giáo Xứ, 
Cộng Đoàn, trễ nhất là trước 12 giờ trưa ngày Thứ Tư hằng tuần để chúng 
tôi cập nhật trong Bản Tin Chúa Nhật của tuần lễ đó.

       Chúng tôi mong đón nhận những ý kiến, đề nghị của tất cả để giúp Cộng 
Đồng Công Giáo Việt Nam luôn thăng tiến.

       Trong tình yêu của Chúa Hài Đồng, Mẹ Chí Thánh Người và Thánh Cả 
Giuse, nguyện cầu mọi sự tốt đẹp đến với toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa 
trong Năm Mới 2013.
                                         Chân thành trong Chúa Kitô,

                                Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
                Đại Diện Đức Tổng Giám Mục TGP Galveston - Houston
                             Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam

Thánh lễ cuối tuần

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON

VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

DŨNG LẠCDŨNG LẠCDŨNG LẠC
1701 San Jacinto Street - Houston, Texas 77002 - Phone: 713-659-1561 ext. 135
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LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Trưởng Đinh Phương Hiếu (Giáo Xứ Lộ Đức)

832-398-2680

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Bà Nguyễn Thị Hằng (Gx. St. Justin Martyr)

713-553-6881

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ)

832-465-5418

LIÊN HỘI TÔNG ĐỒ FATIMA
Ông Nguyễn Quang Hưng (Gx. NL Nhập Thể)

713-894-7411

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)
Trưởng Curia Nguyễn Lưu Phượng 

713-401-8208

LIÊN HUYNH ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)

281-859-8268

TUYÊN UÝ NHÀ THƯƠNG
Lm. Giuse Đoàn Đình Bảng

713-298-5352
Lm. Giuse Phan Đình Lộc

281-414-8334

DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Lm. Nguyễn Phi Long, CSsR

3417 W. Little York Road
Houston, TX 77091

713-681-5144

DÒNG NỮ ĐA MINH
Sơ Maria Goretti Vũ Mai Oánh, OP

5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035

713-723-8250

TU XÁ ĐA MINH VIỆT NAM
Lm. Giuse Đỗ Văn Chung, OP

12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086

281-999-1672

TU HỘI TẬN HIẾN
Lm. Hà Thanh Trứ, ICM

20303 Kermier Road
Waller, TX 77484-8743

936-419-6155

DÒNG NỮ LA SAN
14562 Cypress N. Houston

Cypress, TX 77429
281-894-7756

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
8138 Lynn St.

Houston, TX 77017
713-643-3694

DÒNG CHÚA THÁNH THẦN
4410 Yoakum Blvd.
Houston, TX 77006

713-529-0405

(Một số dữ kiện và chi tiết sẽ được bổ túc sau 
cho hoàn chỉnh)

Muốn nhận Bản Tin Dũng Lạc qua email
xin gửi điện thư yêu cầu về:
mauvnguyen@yahoo.com

LỄ HIỂN LINH

Lễ Hiển Linh mang một ý nghĩa quan trọng trong mùa Giáng 
Sinh. Ðức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể mặc lấy thân xác yếu 
hèn của con người để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. 
Các nhà đạo sĩ là những người đầu tiên đã nhận ra Chúa khi Ngài 
tỏ mình cho loài người. Các ngài là những chiêm tinh gia chuyên 
nghiên cứu về các tinh tú, các hiện tượng thiên nhiên. Một ngày 
kia các ngài cùng nhận thấy ngôi sao lạ xuất hiện như ngầm báo 
tin một bậc minh vương vừa mới chào đời. Với một sự thúc đẩy từ
bên trong, các ngài vội vã lên đường tìm đến, theo dấu ngôi sao lạ.

"Vua Do Thái mới sinh ra ở đâu?" Tại Giêrusalem, các ngài đã 
làm cho cả kinh thành hoảng sợ vì câu hỏi này. Việc đó cũng là 
đầu mối cho những âm mưu hiểm độc của bạo vương Hêrôđê.

Cuối cùng các ngài được ngôi sao lạ dẫn tới nơi Con Trẻ giáng 
sinh. Các ngài phủ phục thờ lạy Hài Nhi và tiến dâng ngài ba lễ
vật tượng trưng: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Qua những dữ kiện lịch sử mà Phúc Âm ghi lại, chúng ta còn 
nhận ra một ý nghĩa khác nhiệm mầu hơn là Thiên Chúa đến để
cứu chuộc mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn 
ngữ. Chúa đến để mời gọi tất cả mọi người tin vào sứ điệp Kitô 
Giáo.

Cùng với ba nhà đạo sĩ, chúng ta hãy dâng lên Chúa Hài Ðồng 
ba lễ vật: Vàng là lòng mến, hương trầm là kinh nguyện và mộc 
dược là hy sinh.

(Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt)
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Chủ Nhật Lễ Hiển Linh
Tìm Kiếm Ngôi Sao

Is 60: 1-6/ Eph 3: 2-3, 5-6/ Mt 2: 1-12 

Trong thời kỳ Thế Chiến II, một thiếu phụ trẻ quê ở 
New Jersey, ngay sau đám cưới, đã theo chồng là 
quân nhân, đến sống trong một doanh trại đồn trú tại 
ven sa mạc California. Người chồng đã gắng sức 
thuyết phục vợ đừng đi theo vì anh biết điều kiện 
sống thật thiếu thốn. Thế nhưng thiếu phụ ấy tha thiết 
muốn được ở bên chồng, nên anh không thể thay đổi 
ý muốn của vợ. Khi đến khu vực ấy, hai vợ chồng chỉ 
nhìn thấy có một mái nhà duy nhất xập xệ gần ngôi 
làng của người Da đỏ. Sức nóng không thể chịu nổi, 
trong bóng râm cũng đến 115 độ F. Gió hanh thổi liên 
tục và mọi vật đều bị phủ dưới lớp cát. Đối với người 
vợ trẻ, những ngày sống như vậy trở nên dằng dặc và 
buồn tẻ. Chung quanh nàng là những người Da đỏ, 
không ai nói được tiếng Anh. Khi chồng được lệnh 
tiến sâu hơn vào sa mạc để thực hiện các cuộc thao 
dượt, người thiếu phụ phải gắng hết sức mới có thể 
kham nổi tình trạng cô đơn và điều kiện vô cùng khắc 
nghiệt. Nàng đã viết thư tâm sự với mẹ, "Con không 
thể chịu đựng được nữa. Con muốn trở về!" Ít ngày 
sau, nàng đã nhận được bức thư hồi âm. Trong đó, bà 
mẹ nhắc nàng nhớ lại một bức tranh thêu của gia đình 
ngày trước với hàng chữ trên đó: "Hai người từ song 
cửa nhà tù nhìn ra. Một người thấy bùn, một người 
thấy sao."

Người thiếu phụ đọc đi nhẩm lại hai câu thơ và bắt 
đầu cảm thấy xấu hổ về thái độ của mình trước hoàn 
cảnh hiện tại. Nàng thực sự không muốn xa chồng, vì 
thế, nàng thầm nhủ với lòng, "Được rồi, tôi sẽ tìm 
kiếm ánh sao." Những ngày sau đó, nàng lân la đến 
làm quen với những thổ dân Da đỏ. Nàng tập dệt thổ 
cẩm và nặn đồ gốm với họ. Nàng cảm thấy thích thú 
với văn hóa và lịch sử - với tất cả những gì có liên hệ 
đến họ. Hơn nữa, nàng còn nghiên cứu về sa mạc. Và 
dần dà, nàng đã thấy sa mạc biến đổi một cách lạ 
lùng, từ một chốn hoang vắng ghê sợ thành một nơi 
xinh đẹp tuyệt vời. Nàng tìm hiểu nhiều loại ngọc giá, 
xương rồng, và các cây khác nhau. Nàng sưu tầm cả 
những vỏ sò rải rác trên sa mạc từ cả triệu năm, từ 
thuở nơi này là đáy đại dương. Về sau, nàng đã trở 
thành chuyên gia và viết sách về lãnh vực này. Một sự 
biến đổi lạ lùng đã diễn ra. Điều gì đã tạo nên sự biến 
đổi ấy? Không phải thời tiết, không phải sa mạc, cũng 
không phải các thổ dân. Điều thực sự làm thay đổi 
chính là thái độ của người thiếu phụ. Chỉ cần thay đổi 
thái độ của mình (Được, tôi sẽ tìm kiếm những ánh 
sao),  người  thiếu phụ đã làm thay đổi một hoàn cảnh 

sống thê thảm thành một kinh nghiệm tuyệt vời.

Trong trình thuật Ba đạo sĩ đi Bêlem của Phúc Âm 
Thánh Matthêu, chúng ta đọc thấy: "... Bấy giờ ngôi sao 
họ đã thấy ở đông phương, lại dẫn đường cho họ đến 
tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, 
họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân 
mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ 
mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương, và mộc dược mà 
dâng tiến" (Mt 2:9-11).

Vào thời Chúa Giêsu, các "đạo sĩ" là những người đi 
tiên phong trên nhiều lãnh vực, như y khoa, triết lý, tôn 
giáo và chiêm tinh. Vì dấn thân tìm kiếm chân lý, các 
học giả này còn được xưng tụng là hiền sĩ. Các hiền sĩ 
trong bài Phúc Âm hôm nay là các đạo sĩ, được Thánh 
Matthêu gọi là "ba nhà đạo sĩ từ đông phương." Ngôi 
sao đã hiện ra và dẫn đưa họ đến chỗ của Hài Nhi 
Giêsu.

Chúng ta thử nghĩ xem, ngôi sao lạ vẫn ở đó và mọi 
người ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta không 
biết đích xác ngôi sao nào đã hướng dẫn các hiền sĩ đến 
nơi Chúa Giêsu ra đời. Các học giả Thánh Kinh và các 
nhà thiên văn đã đề ra những lý giải liên quan đến ngôi 
sao lạ với một độ sáng lạ thường vào thời gian ấy trong 
lịch sử. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Dù sao đi nữa, bài 
học thực sự đáng được chúng ta ghi nhớ là các hiền sĩ 
này đã đọc được ý nghĩa của ngôi sao lạ và đã sẵn sàng 
đi theo

Khi đến nơi Chúa Giêsu sinh ra, và "nhìn thấy Hài Nhi," 
các hiền sĩ đã chiêm ngắm thánh nhan của Đấng là 
chính Tình Yêu - Tình Yêu Thần Linh trong xác phàm -
và biết rằng họ đã gặp được Đấng họ đang tìm kiếm. Sự 
kiện này đã xảy ra hai ngàn năm trước

Khoảng bốn mươi ngàn năm trước đây, tại vùng cao 
nguyên vắng vẻ Tây Nam Á châu, có một người Nean-
derthal sinh sống. Ông bị cụt một cánh tay. Và có bằng 
chứng cho thấy ông đã được chăm sóc. Có một người 
hoặc một nhóm người tại miền đất khắt nghiệt, đá sỏi, 
hoang vắng ấy đã yêu thương và chăm sóc cho con 
người tàn tật này. Chúng ta tưởng tượng những người 
tiền sử là những con người lông lá và ngu đần. Thế 
nhưng họ đã biết trang trí hang động của mình bằng 
những tranh vẽ và những bức tượng thể hiện sự cảm 
thương và quan tâm. Người ta có nhiều chứng cứ cho 
biết chắc chắn là tín ngưỡng và tình yêu đã hiện hữu lâu 
đời như chính sự sống của con người. Bốn mươi ngàn 
năm trước, con người mất một cánh tay ấy đã được các 
thành viên trong xã hội nhỏ bé của mình chăm sóc. Nhờ 
ơn Chúa, người Neanderthal kia đã được nhìn thấy mầu 
nhiệm đáng kính về Sự Sống và Tình Yêu.
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Trong một quyển sách nổi tiếng, nhà nhân chủng 
Margaret Mead (hiện đã qua đời) đưa ra trường hợp 
một cậu bé 15 tuổi đã diễn tả khái niệm "nỗ lực tìm 
kiếm tình yêu" của mình. Cậu đã nói thế này:

Tâm trí thế hệ của tôi có một tình trạng hoang mang 
tập thể trong công cuộc cố gắng tìm kiếm giải pháp 
cho bản thân và thế giới chung quanh. Chúng ta thấy 
thế giới như một đống phế tích khổng lồ do nạn chiến 
tranh, nghèo đói, thành kiến và thiếu hiểu biết giữa 
các dân tộc và các quốc gia gây nên. Lúc ấy, chúng ta 
dừng lại và suy nghĩ: ắt phải có một con đường tốt 
hơn và chúng ta phải tìm cho bằng được. Nếu như thế 
hệ của chúng ta chỉ biết lặp lại, tình trạng sẽ còn tệ 
hơn. Nhưng chúng ta phải thay đổi thế nào? Tôi vẫn 
chưa nhận thức được những gì mình cần. Tôi thừa 
nhận chúng ta nên sống theo một số nguyên tắc cơ 
bản, nhưng trước tiên, chúng ta phải hướng lên Đấng 
làm ra những nguyên tắc ấy. Đôi khi tôi tản bộ trên bờ 
biển hoang vắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chim 
hót, và tôi nghe chúng lúc nào cũng gọi nhau, kêu 
nhau, và nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy như vậy. 
Nhưng mọi người vẫn cứ sống theo những lề thói nhỏ 
mọn của riêng họ, họ sợ dừng lại và lắng nghe vì họ 
sợ phải đập vỡ cái vỏ cứng của cá nhân họ. Câu trả lời 
vẫn ở đó, chúng ta cần phải tìm cho được!

Dù 15, 50 hay 105 tuổi đi nữa, mỗi người chúng ta 
đều liên quan đến công cuộc tìm kiếm ráo riết này. Vì 
là con người, tất cả chúng ta đều phải nỗ lực tìm kiếm 
câu trả lời cho những vấn nạn lớn: Tôi là ai? Tại sao 
lại có tôi? Tôi phải làm gì? Cuộc sống này đưa tôi về 
đâu? Đó cũng chính là những câu hỏi đã thúc đẩy ba 
hiền sĩ hành trình đến Bêlem, vượt qua bao hiểm nguy 
và bất trắc. Các hiền sĩ, thực sự là các nhà chiêm tinh, 
đã lên đường tìm kiếm Đấng Cứu Độ. Các ngài tin 
rằng cuối cùng Đấng Cứu Độ cũng đã đến. Các ngài 
đã nhìn thấy điều ấy một cách nào đó qua những vì 
sao. Và một ngôi sao đặc biệt đã dẫn đưa các ngài đến 
nơi mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Nhưng các 
ngài vẫn cứ dấn bước. Và ngôi sao ấy đã đưa các ngài 
đến với Đức Giêsu trong máng cỏ Giáng Sinh.

Chung quanh chúng ta, và có thể trong lòng chúng ta, 
vẫn có những tiếng kêu, "Ắt phải có một con đường 
tốt hơn, và chúng ta phải tìm cho được!" Mục đích 
chúng ta hôm nay ở đây là chứng nghiệm sự cảm 
nhận của chú bé 15 tuổi: Đúng, có một con đường tốt 
hơn! Và chúng ta đã tìm được rồi! Không phải ở đâu 
xa, nhưng ở ngay trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta, 
chúng ta đã nhìn thấy ngôi sao ấy. Chúng ta đã nhìn 
thấy "ánh sáng thật soi chiếu cho mọi người" như 
Phúc Âm Thánh Gioan đã nói (1:9). "Chúng ta đã 
nhìn  thấy  vinh  quang  của  Người,  vinh  quang  của 

Người Con Một từ nơi Chúa Cha" (Ga 1:14). Chúng ta 
đã nhìn thấy "những gì tình yêu Chúa Cha đã ban cho 
chúng ta, đến độ chúng ta được gọi là con cái của 
Người" (1 Ga 3:1).

Chúng ta đã nhìn thấy, trong sự kiện Giáng Sinh, một 
chút mầu nhiệm sự sống và tình yêu cao cả.

Trong quyết tâm "tìm kiếm ánh sao," chúng ta gặp gỡ 
Chúa Hài Nhi, và như các hiền sĩ, chúng ta biết mình 
đang được chiêm ngắm thánh nhan của Đấng là chính 
Tình Yêu!
                                                              Dongcong.net

THÔNG BÁOTHÔNG BÁOTHÔNG BÁO

v/v: Giá biểu quảng cáo trên Bản Tin Dũng Lạc

Diện tích                          Giá biểu

1” x 2”                             $12 / 1 tuần
2” x 2”                             $24 / 1 tuần
2” x 3” hoặc 3”x 2”         $30 / 1 tuần
4” x 4”                             $40 / 1 tuần
1/2 trang                          $80 / 1 tuần
1 trang                           $160 / 1 tuần

Quảng cáo trên 6 tháng được giảm 10%.

Tất cả những thông báo về sinh hoạt mục vụ của các 
Giáo xứ và Cộng đoàn hoặc Đoàn Thể Công Giáo Tiến 
Hành hoàn toàn miễn phí. Những Thông Báo có nội 
dung gây quỹ, xin trả lệ phí như trên.

Đăng quảng cáo xin liên lạc: 
Cô Nguyễn Thanh Bình
281-783-9018; email: tbn52003@gmail.com

Đăng thông báo, sinh hoạt mục vụ xin liên lạc:
Ông Nguyễn Văn Mẫu
713-231-6242; email: mauvnguyen@yahoo.com

Ban Điều Hành Bản Tin có toàn quyền chỉnh sửa nội 
dung các thông báo cho phù hợp. 

Trân trọng cám ơn!
Ban Điều Hành Bản Tin Dũng Lạc.
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CẢM TẠ
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận 
Galveston - Houston chân thành cảm tạ:

 Đức Hồng Y Daniel DiNardo
 Quý Đức Ông, quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý 

Bề Trên dòng tu, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Chủng 
Sinh, Đoàn Hiệp Sĩ Columbus thuộc Tổng Giáo 
Phận Galveston-Houston, Liên Đoàn TNTT, các 
Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Liên Hội, Liên Huynh 
Đoàn, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, Ca 
Đoàn tổng hợp, Các Thiện Nguyện Viên đã giúp 
đỡ trong việc tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh 2012.

Xin đặc biệt cám ơn:
                    

- Ông Bà Catarina Nguyễn Kim Oanh - Vĩnh
- Ông Giuse Trịnh Tiến Tinh
- Ông Trần Văn Lâu
- Ông Nguyễn Thành Đông
- Bà Agnes Hoa Võ
- Bà Nguyễn Lan

Cùng tất cả quý Ân Nhân đã yểm trợ:

          Anh Chị Đoàn Bốn
          Ông Bà Mai Văn Phúc
          Anh Chị Đoàn Thúy & Tùng JRN Nursery II
          Chị Liên Nguyễn và Prestige Event
          Anh Chị Hùng Huệ
          Bà Nông Thị Nhung
          Anh Chị Phạm Khanh - KT Printing.
          Ô.B. Dương Phục  --  Saigon - Houston 900AM
          Đài Truyền Hình SGN 51.3
          Đài Truyền Hình BYN 57.3
          Christine Quỳnh Nguyễn       

    Cũng xin cám ơn tất cả các cơ sở thương mại đã 
bảo trợ để chúng tôi thực hiện cuốn niên lịch 2013 
của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Chân thành cảm tạ,
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

HỘI HIỆP SĨ COLOMBO NEWTOWN 
PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH LẦN HẠT 
MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH 
CÁC NẠN NHÂN VỤ THẢM SÁT

NEWTOWN CONECTICUT: Trong những ngày vừa 
qua Hội Hiệp Sĩ Colombo giáo xứ thánh Rosa thành 
Lima tỉnh Newtown đã phát động chiến dịch toàn Hoa 
Kỳ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho gia đình các nạn 
nhân vụ thảm sát tại trường tiểu học ngày 14-12-2012.

Ông Tim Haas, đại hiệp sĩ, cho biết đây là cách thức 
tưởng niệm các vị thánh vô tội đã bị sát hại: 12 bé gái 
và 8 bé trai. Cần phải cầu nguyện nhiều cho gia đình 
các em thắng vượt giai đoạn khó khăn hiện nay. Hội 
Hiệp Sĩ Colombo xin mỗi người tham gia chiến dịch 
cầu nguyện đọc ba kinh Kính Mừng cầu cho ba ý chỉ: 
thứ nhất cho các nạn nhân và gia đình họ, thứ hai cho 
các giáo viên và thứ ba cho người dân thành phố có can 
đảm chịu đựng cái tang đau đớn này và dấn thân làm 
cho thế giới này trở nên tốt lành hơn. Ông nói Kinh 
Mân Côi có sức mạnh củng cố đức tin của chúng ta. 
Ngày 19-12-2012 chỉ nội trong 24 giờ đã có hơn 60.000 
kinh Kính Mừng được đọc theo các ý chỉ này.

Bà chị của cha Luke, linh mục chánh xứ giáo xức thánh 
nữ Rosa thành Lima Newtown thì xin mọi người cũng 
nhớ cầu nguyện cho em của bà và các linh mục khác 
trong tỉnh Newtown. Trong mấy ngày qua mỗi ngày cha 
Luke phải cử hành hai đám táng. Trong tuần vừa qua đã 
có 8 đám táng. Ông Haas cho biết trong đám táng các 
bà mẹ các em đã làm chứng cho tình yêu thương của họ 
đối với con cái họ, và tuy đau đớn nhưng họ thông 
truyền cho mọi người tình yêu thương đó. Nỗi đớn đau 
mất con của họ cũng giống nỗi đớn đau của Mẹ Maria 
mất Chúa Giêsu.

Theo ông kinh Kính Mừng là câu trả lời tốt nhất cho sự 
dữ. Khi trở thành hiệp sĩ Colombo mỗi thành viên cũng 
nhận được tràng hạt Mân Côi và ít nhất mỗi tuần phải 
lần hạt một lần. Ông nói: lần hạt Mân Côi, tham dự 
thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa và xưng tội là các món 
quà giúp chúng ta đương đầu với các tình trạng đau 
buồn như hiện nay.

Ngày 21-12-2012 lại xảy ra một vụ giết người khác tại 
Pensylvania làm cho 4 người thiệt mạng kể cả thủ 
phạm. Trong các ngày qua đã có hơn 400 ngàn người ký 
thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ hạn chế 
bán các loại vũ khí chiến tranh (CNA 21-12-2012).

Linh Tiến Khải
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SỐNG ĐẠO

Nếu bạn là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hay 
trưởng phòng của một đơn vị thì những ngày cuối 
cùng của một năm có ý nghĩa đặc biệt. Các bản báo 
cáo tài chính sẽ cho bạn biết, 365 ngày qua đơn vị đã 
đạt những mục tiêu gì, lời lỗ như thế nào. Nếu bạn là 
chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hay trưởng 
phòng của một đơn vị thì những ngày cuối cùng của 
một năm có ý nghĩa đặc biệt. Các bản báo cáo tài 
chính sẽ cho bạn biết, 365 ngày qua đơn vị đã đạt 
những mục tiêu gì, lời lỗ như thế nào.

Các công ty lớn nước ngoài thì chặt chẻ hơn, các 
nhân viên có kinh nghiệm tham gia các dự án tại đây 
cho biết, các bản báo cáo, thống kê không chỉ để dành 
cuối năm mà được báo cáo cuối mỗi ngày. Không chỉ 
dành cho các trưởng phòng, giám đốc mà còn bắt 
buộc cho mỗi thành viên.

Các bản báo cáo này không chỉ giúp ta thống kê các 
việc đã làm mà còn chỉ ra các nguyên nhân thành 
công, thất bại. Nó là bệ phóng cho các dự tính ở 
tương lai.

Kết thúc năm cũng là dịp để một Kitô hữu có trách 
nhiệm với bản thân, với giáo hội, cần tính toán để trả 
lời với Thiên Chúa, nén bạc mà Ngài đã trao cho, mỗi 
chúng ta đã sinh lời bao nhiêu sau 12 tháng làm việc.
Nếu chúng ta nhận thức một cách sâu sắc về cuộc 
sống đời sau và tính vĩnh cửu của nó, thì chiến lược 
dùng các nén bạc để sinh lời ở đời này dành cho đời 
sau sẽ trở nên rõ ràng và quyết liệt hơn. Hiện tại, 
chúng ta có thể rất lúng túng khi bất ngờ phải trả lời 
cho câu hỏi của Chúa Giêsu “Con đã làm gì trên các 
nén bạc mà Ta đã trao cho?”.

Chúng ta dễ lập kế họach 10, 20 năm cho gia đình, 
bản thân để đạt các mục tiêu thuộc thế giới trần tục. 
Một thế giới với những thuộc tính phù vân và hữu 
hạn về thời gian. Nhưng chúng ta không biết hay 
không lập kế họach như thế cho đời sau dù tin rằng 
cuộc sống đời sau là rất quan trọng và vô hạn. Như 
thế, giữa niềm tin và việc làm có những khoảng cách. 
Chúng ta có thể nói một cách dễ dàng rằng: sức khỏe 
này, trí tuệ này là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban 
một cách nhưng không. Vậy mà sức lực ấy, trí tuệ ấy 
chúng ta chỉ biết dùng nó để tập trung cho cuộc sống 
đời này, đôi khi các sản phẩm của nó còn mâu thuẫn, 
xa lạ với cuộc sống siêu nhiên. 

Chúng ta đã tạo ra những nén bạc trần thế từ nén bạc 
tâm linh. Vậy là chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình. 
Cuối cùng, có thể chúng ta đã dùng nén bạc Chúa ban 
để sinh lời những nén bạc tâm linh, nhưng vì bản ngã 
mà nghĩ rằng “đây chính là công sức và tài năng của 
chính mình tạo ra”, rồi tự vui cười và kiêu hãnh.

Lúc 10 tuổi, mấy ai hiểu câu tục ngữ “thương con cho 
roi cho vọt”. Đức tin của chúng ta cũng thế, nỗi đau, thử 
thách trong cả dòng đời cũng có thể là nén bạc mà 
Thiên Chúa trao ban để đức tin mỗi chúng ta được lớn 
lên và vững mạnh theo năm tháng. Chính Thiên Chúa 
cũng đã để Người Con của mình trải qua cuộc thương 
khó trước khi đạt đến niềm hạnh phúc viên mãn.

Lạy Chúa, xin hãy thường xuyên nhắc nhủ và tạo cơ hội 
để chúng con biết sinh lời một cách nhưng không những 
nén bạc Ngài trao.

G. Tuấn Anh                                           Thanhlinh.net

NÉN BẠC CUỐI NĂM
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         ... Một ”cú sét” nổ tung vào Giáng Sinh 2002 đưa ông 
Laurent đến việc tin nhận THIÊN CHÚA hiện hữu và xin gia 
nhập Giáo Hội Công Giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. 
Ông Laurent người Pháp 56 tuổi và hiện sống tại thủ đô Paris. 
Xin nhường lời cho ông.
           Lễ Giáng Sinh 2002 - vì công ăn việc làm - tôi sống một 
mình ở ngoại quốc. Cũng chính năm ấy, một quả bom nguyên 
tử ném xuống người tôi:
           - Ái nữ tôi, vâng đúng thế, ái nữ của tôi xin vào Đan 
Viện Kín!
      Nhận tin sét đánh ấy, bị tính tò mò thôi thúc, và vì hoàn 

toàn mù tịt về nếp sống chiêm niệm, tôi quyết định liên lạc với 
một đan viện mà một người bạn từng nói với tôi. Tôi xin đến 
sống tại đan viện trong vòng mấy ngày. Nơi đây, điều mà đối 
với tôi luôn luôn là chuyện phi lý - về sự hiện hữu của THIÊN 
CHÚA - bỗng trở thành một sự thật hiển nhiên: Không thể xác 
nhận khác đi được!
          Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bài tôn giáo. 
Điểm tham chiếu duy nhất của tôi lúc còn nhỏ tuổi chính là 
mấy đứa bạn học của tôi. Chúng nó đe dọa rằng chắc chắn tôi 
sẽ rơi thẳng xuống hỏa ngục nếu tôi không chịu đi học giáo 
lý!!!
           Khi tôi cưới Maryse làm vợ - nàng là tín hữu Công Giáo 
- tôi không muốn có hôn lễ tôn giáo. Nhưng nàng cương quyết 
xin rửa tội cho hai đứa con, mặc dầu biết rõ chúng tôi sẽ không 
giáo dục chúng lớn lên trong Đức Tin.
           Chúng tôi đâu ngờ rằng, chính nhờ bí tích Rửa Tội mà 
tất cả bắt đầu từ đó! Bởi vì, đúng 20 năm sau, đứa con gái duy 
nhất của chúng tôi, sau cuộc hành trình cá nhân - mà tôi hoàn 
toàn không thể hiểu được - đã báo cho chúng tôi biết quyết 
định trở thành Nữ Tu Kín!
           Cùng với hiền thê, chúng tôi hiểu đây không phải là 
cuộc khủng hoảng của lứa tuổi dậy-thì theo như chúng tôi từng 
biết! Chúng tôi sững-sờ tham dự vào các ước nguyện của con 
cũng như các vấn nạn về ơn gọi của con. Bị xáo trộn tận tâm 
linh đến độ tôi không thể nào loan báo tin này cho gia đình 
biết, bởi lẽ chắc chắn không ai hiểu được. Thêm vào đó, con 
gái tôi lại là cháu gái duy nhất của Ông Nội nó.
           Thế là, vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 2002 ấy, tôi đã chia 
sẻ đời sống cầu nguyện và lao công của các đan sĩ. Tôi trao đổi 
thật lâu với Cha Bề Trên đan viện và tiếp nhận sự hiện hữu của 
THIÊN CHÚA như một luồng sáng, chiếu soi cho nhãn quan 
của tôi về thế giới và về các biến cố trong cuộc đời tôi.
           Trở về Pháp, tôi bắt đầu cuộc hành trình của một tân dự 
dòng, được đồng hành bởi một Nữ Tu thuộc Cộng Đoàn của 
con gái tôi.
                 

           Tôi lãnh bí tích Rửa Tội vào Đêm Vọng Phục Sinh 
2010 và năm nay 2012, hiền thê tôi và tôi, chúng tôi làm 
lễ cưới theo phép đạo thánh Công Giáo, được Mẹ Bề 
Trên cho phép đặc biệt về tham dự lễ hôn phối của Song 
Thân.
           Một cuộc hoán cải đổi đời như thế làm đảo lộn tất 
cả. Dĩ nhiên, tôi còn phải học cho biết phải đặt trọn cuộc 
đời tôi trong bàn tay THIÊN CHÚA. Về điều này thì tôi 
nương tựa nơi sự hiệp thông của các thánh, cậy dựa vào 
lời cầu nguyện của tất cả những ai tháp tùng tôi trên hành 
trình Đức Tin, đặc biệt là hai vị linh mục kết nghĩa thân 
hữu với hai vợ chồng tôi. Một vị chia sẻ tình yêu của 
chúng tôi dành cho nước Nga. Một vị vẫn trung tín liên 
hệ với chúng tôi kể từ những tháng ngày chúng tôi sống 
tại Burundi nơi lục địa Phi Châu.
           THIÊN CHÚA từ rất lâu đã chuẩn bị các con 
đường của Người. Hồng Ân THIÊN CHÚA bao la. Muôn 
đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

          ... Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi 
kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời gọi dân 
tưởng nhớ Đấng Tối Cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ 
phục sát đất mà thờ lạy THIÊN CHÚA của họ, là Đấng 
Toàn Năng và là THIÊN CHÚA Tối Cao .. Bấy giờ ông 
Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con 
cái Israel, và đọc lời chúc lành của THIÊN CHÚA. Một 
lần nữa dân chúng lại phủ phục, để đón nhận phúc lành 
từ Đấng Tối Cao: Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA 
muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, 
Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ 
thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo 
lòng lân tuất của Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm 
hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta 
được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thuở 
muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với 
chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng 
ta đang sống! (Sách Huấn Ca 50,16-17+20-24).

(”Prier”, l'aventure spirituelle, 
No 347, Décembre 2012, trang 7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

XIN THIÊN CHÚA BAN CHO CHÚNG TA 
ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC BÌNH AN!

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI 
TRỞ THÀNH CÁC CHỨNG NHÂN CAN ĐẢM VÀ XÁC TÍN CỦA CHÚA

Vatican: Trưa 26-12-2012 lễ kính Thánh Stêphanô tử đạo, Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin với hàng chục 
ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương thánh nhân trở thành các chứng 
nhân can đảm và xác tín của Chúa Giêsu Kitô.
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Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều và Te Deum cuối năm 2012

            Đức Thánh Cha nói: Phó tế Stêphanô, vị tử đạo 
đầu tiên, đã là người tràn đầy ơn thánh. Được Chúa 
Thánh Thần linh hoạt, người đã hoạt động, ăn nói và chết 
làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa cho tới hiến tế 
cao độ. Thánh nhân đã thực hiện tràn đầy lời Chúa Giêsu 
hứa sẽ không bỏ rơi các tín hữu làm chứng cho Người 
trong các hoàn cảnh nguy hiểm khó khăn. Cuộc đời thánh 
nhân đã hoàn toàn được nhào nặn và đồng hình dạng với 
Chúa Kitô, và như Người thánh nhân biết tha thứ cho các 
kẻ thù của mình, đến độ xin Chúa đừng chấp tội họ.
            Để cho Chúa Kitô lôi kéo như Thánh Stêphanô đã 
làm, có nghĩa là rộng mở cuộc sống cho ánh sáng mời 
gọi, hướng dẫn và đi theo con đường sự thiện, con đường 
của một nhân loại theo chương trình tình yêu của Thiên 
Chúa.
            Thánh Stêphanô là mẫu gương của tất cả những ai 
muốn phục vụ công tác tái tryyền giảng Tin Mừng. Người 
chứng minh cho thấy sự mới mẻ của việc 

VATICAN. Lúc 5 giờ 10 chiều 31-12-2012, ĐTC Biển 
Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều I lễ trọng kính Đức 
Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum Tạ Ơn Chúa, 
nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Ngài mời gọi các tín 
hữu giữ vững niềm hy vọng trước những khó khăn.

Hiện diện tại Đền thờ Thánh Phêrô còn có hơn 20 HY, 
đặc biệt là ĐHY Agostino Vallini, Giám Quản Roma, các 
GM phụ tá và lối 20 GM khác, đông đảo các cha sở và lối 
8 tín hữu cùng với Ông Đô Trưởng và chính quyền miền 
Lazio và thành phố Roma.

Bài giảng của ĐTC

Trong bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu ý thức về 
những điều thiện vẫn hiện hữu trên thế giới và dâng lời 
cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nói:

Thực vậy, trong kinh Te Deum, có chứa đựng một sự 
khôn ngoan sâu xa, sự khôn ngoan làm chúng ta nói rằng, 
dầu sao đi nữa, có điều thiện trong thế giới, và điều thiện 
này sẽ chiến thắng nhờ ơn Thiên Chúa, Thiên Chúa của 
Đức Giêsu Kitô, nhập thể, chịu chết và sống lại. Hẳn 
thực, đôi khi thật khó lãnh hội thực tại sâu xa này, vì sự 
ác gây ồn ào hơn sự thiện. Một vụ giết người tàn ác, bạo 
hành lan tràn, những bất công trầm trọng thường được 
báo chí nói đến như tin tức, trong khi những cử chỉ yêu 
thương, phục vụ, những vất vả cơ cực chịu đựng hằng 
ngày trong niềm trung thành  và kiên nhẫn, thường bị đặt 
trong bóng tối, không được nói đến. Cũng vì lý do đó, 
chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi những tin tức, nếu 
chúng ta muốn hiểu thế giới và cuộc sống; chúng ta phải 

loan báo trước hết không hệ tại việc dùng các 
phương pháp và kỹ thuật độc đáo chắc chắn là hữu 
ích, nhưng là sự kiện được tràn đầy Chúa Thánh 
Thần và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự 
mới mẻ của việc loan báo là chìm sâu trong mầu 
nhiệm của Chúa Kitô và nghiền gẫm Lời Người. 
Tóm lại, người loan báo Tin Mừng trở thành người 
có khả năng đem Chúa Kitô đến cho tha nhân một 
cách hữu hiệu, khi sống nhờ Chúa Kitô, khi sự mới 
mẻ của Tin Mừng được biểu lộ ra trong chính cuộc 
sống của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong 
Năm Đức Tin này Giáo Hội trông thấy có nhiều 
người giống Thánh Stêphanô biết làm chứng cho 
Chúa Giêsu Kitô một cách can đảm và xác tín (RG 
26-12-2012)

Linh Tiến Khải

có khả năng dừng lại trong thinh lặng, mặc niệm, 
suy tư trầm lặng và kéo dài. Qua đó tâm hồn chúng 
ta có thể được chữa lành khỏi những vết thương 
không thể tránh được những vết thương của đời 
sống thường nhật, có thể đi sâu vào các sự kiện xảy 
ra trong cuộc sống chúng ta và thế giới, và đạt tới sự 
khôn ngoan, giúp chúng ta lượng định sự việc với 
cái nhìn mới. Nhất là khi hồi niệm trong lương tâm, 
nơi Chúa nói với chúng ta, chúng ta học cách nhìn 
trong sự thật những hành động của mình, cả sự ác 
hiện diện trong và quanh chúng ta, để bắt đầu một 
hành trình hoán cải làm cho chúng ta khôn ngoan và 
tốt lành hơn, có khả năng hơn trong việc thực thi 
liên đới và hiệp thông, thắng sự ác bằng sự thiện. 
Kitô hữu là người hy vọng, cả khi và nhất là đứng 
trước tăm tối thường xảy ra trên thế giới, tăm tối ấy 
không tùy thuộc dự án của Thiên Chúa, nhưng là do 
những chọn lựa sai lầm của con người, vì Kitô hữu 
biết rằng sức mạnh của đức tin có thể chuyển núi dời 
non (Xc Mt 17,20): Chúa có thể chiếu sáng cả 
những tối tăm dầy đặc nhất”.

ĐTC cũng nhắc đến Năm Đức 
Tin và sứ mạng truyền giảng 
Tin Mừng cho mọi người, đặc 
biệt cho các thế hệ trẻ, giúp họ 
thỏa mãn khát vọng chân lý mà 
mỗi người 

(Tiếp trang  11) 
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Giải đáp phụng vụ: 

Dùng nước rửa tay diệt vi khuẩn trước khi 
cho rước lễ được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo 
Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina 
Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Sau dịch cúm heo năm ngoái, có sự thực hành 
trong nhiều giáo xứ của giáo phận chúng tôi là dùng 
nước rửa tay diệt khuẩn, trước khi các thừa tác viên 
ngoại thường cho các tín hữu rước lễ. Trong một giáo 
xứ, linh mục chủ tọa thậm chí cũng dùng nước rửa 
tay diệt khuẩn trước khi cho rước lễ nữa. Liệu tôi có 
lo lắng quá mức không hoặc đây là một sự thực hành 
kỳ lạ? Nó gây chia trí  cho nhiều người. - C.M., 
Springfield, Massachusetts (Mỹ).

Đáp: Tôi không nghĩ rằng nhất thiết phải có một câu 
trả lời đúng hoặc sai cho một câu hỏi như vậy. Tình 
hình y tế và các nguy hiểm khả dĩ cụ thể thay đổi từ 
năm này sang năm khác, và sự đáp ứng mục vụ phải 
thay đổi tùy theo các tình huống.

Tôi đồng ý rằng một tình huống nghiêm trọng trong 
một năm không mở đường cho việc đưa ra các sự 
thực hành khẩn cấp trên cơ sở lâu dài, vì điều này có 
thể dẫn đến sự chia trí cho các tín hữu.

Trong thời kỳ nguy hiểm nghiêm trọng của sự lây 
nhiễm, một Giám mục thậm chí có thể miễn cho tín 
hữu khỏi dự lễ buộc chủ nhật và ra lệnh hủy bỏ các 
Thánh lễ công khai. Trong những năm gần đây, và vì 
các mức độ lây nhiễm khác nhau, các tình huống như 
vậy đã phát sinh ở Ireland và Mexico.

Trong các tình huống ít nghiêm trọng hơn, các biện 
pháp phòng ngừa thấp hơn có thể được thực hiện, 
chẳng hạn không bắt tay nhau trong nghi thức chúc 
bình an, hoặc sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn cách 
kín đáo và thận trọng, như trường hợp độc giả trên 
cho biết.

Nếu việc sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn là cần thiết, 
thì tốt hơn các thừa tác viên ngoại thường nên rửa tay 
trong phòng mặc áo trước khi bắt đầu công tác của 
họ.

Trong trường hợp của linh mục, trừ khi ngài có một 
số triệu chứng cảm cúm, thì việc ngài rửa tay trước 
khi bắt đầu Thánh Lễ là đủ rồi. Dường như ngài 
không thể lây bệnh trong thời gian Thánh lễ, nên cử 
chỉ rửa tay sẽ làm cho tín hữu càng thêm lo lắng, chứ 
không giảm lo lắng, khi đi lên rước lễ.

Ví dụ, theo kinh nghiệm của tôi, rất nhiều trung tâm 
chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi yêu cầu khách đến 
thăm phải làm vệ sinh trước khi vào cơ sở, mặc dù họ 
có thể có thời gian tiếp xúc lâu dài với các người ở 
trong đó.

Tuy nhiên, mặc dù như thế, các phương cách này cần 
được sử dụng ngay trước khi rước lễ, nếu tình hình đảm 
bảo nó. Nếu Giáo phận không đưa ra các qui định cụ 
thể, linh mục chánh xứ có thể hỏi ý kiến ngành y tế về 
thực hiện các biện pháp hợp lý.

Các tín hữu nên biết rằng việc bị nhiễm lạnh hoặc cảm 
cúm là một biện minh đủ để không tham dự Thánh Lễ.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, việc không tham 
dự một thánh lễ đông người có thể được coi là một bổn 
phận bác ái, nhờ việc không đặt người khác vào nguy 
cơ lây nhiễm.

Cuối cùng, chúng ta phải nhớ rằng, trong khi sự thận 
trọng là cần thiết, hầu hết những người bị cảm lạnh và 
cúm không đến tham dự Thánh Lễ, nhưng vẫn ở nhà, 
nơi làm việc và trường học, nơi mà họ sống hầu hết thời 
gian và tiếp xúc gần gũi với các người khác. (Zenit.org 
18-12-2012)

Nguyễn Trọng Đa                                      (VietCatholic)

THÔNG BÁO

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mời gọi tất cả mọi tín hữu 
Công Giáo ăn chay và kiêng thịt trong tất cả các ngày thứ 
Sáu trong năm 2013 để cầu nguyện: tôn trọng sự sống con 
người, không phá thai, tôn trọng nền tảng đạo đức gia 
đình. Nhất là cầu nguyện cho chính quyền sớm thay đổi 
những đạo luật xâm phạm đến nền đạo đức và luân lý.
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THÔNG BÁO

Hình ảnh Mẹ Thánh Têrêsa và viết lời nguyện cầu chuyển về đặt trên phần mộ của Mẹ tại Calcutta, Ấn Độ. 

Để biết đến cuộc sống tận hiến của Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta, xin mời mọi người thưởng lãm 78 bức 
ảnh về cuộc đời của Mẹ. Nếu muốn, có thể viết lời khấn nguyện gửi về đặt trên Mộ của Mẹ Thánh Têrêsa. 
Thời gian từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 01 năm 2013. 
Địa điểm: lầu 4 của hội trường Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm.
Địa chỉ: 1701 San Jacinto Street – Houston, TX 77002, đt. 713-659-1561.

Thứ Tư đến Thứ Năm, ngày 9-10 tháng 01 năm 2013, từ 10 sáng  đến 12 trưa và từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối.
Thứ Sáu, ngày 11-01-2013, không mở cửa.
Thứ Bảy, ngày 12-01-2013, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều.
Chúa Nhật, ngày 13-01-2013: từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

mang trong tâm hồn, nhưng khát vọng này thường bị lu 
mờ vì bao nhiêu sự việc trong cuộc sống. “Sự dấn thân 
tông đồ này càng cần thiết giữa lúc đức tin có nguy cơ 
bị lù mờ trong bối cảnh văn hóa cản trở không đi sâu 
hơn vào cuộc sống con người và dần dần vắng bóng 
khỏi xã hội”.

ĐTC nói về nhu cầu truyền giảng Tin Mừng tại Roma, 
trước sự gia tăng con số các tín đồ khác, và những khó 
khăn mà nhiều cộng đoàn giáo xứ gặp phải trong việc 
đến gần giới trẻ, sự lan tràn lối sống cá nhân chủ nghĩa 
và duy tương đối về luân lý. Đàng khác cũng có nhiều 
người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình và tìm một 
niềm hy vọng vững chắc.

Với ý hướng trên đây, ĐTC mời gọi các tín hữu, nhất là 
các bậc phụ huynh, hãy sống phù hợp với niềm tin để 
có thể trở thành môn đệ và chứng nhân đáng tin cậy của 

Chúa Kitô. Ngài khuyến khích tăng cường việc mục vụ 
gia đình, tổ chức các nhóm liên gia trong đó các tín 
hữu lắng nghe Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm cuộc 
sống đảo, giúp củng cố ý thức mình thuộc về cộng 
đoàn XX và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa”.

Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và 
hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, ĐTC đã 
ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu 
nguyện nơi hang đá khổng lồ tại đây.

Ngoài ra lúc 10 giờ rưỡi tối hôm 31-12-2012, đã có 
buổi canh thức tại Quảng trường Thánh Phêrô để cầu 
nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình 
và giữa các dân nước. Đây là lần thứ 10, Phong Trào 
Tình Yêu Gia Đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức 
thuộc loại này. (SD 31-12-2012)
                                                     G. Trần Đức Anh, OP
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