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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. Anthony Trần Ngọc Hùng OP

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

CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30
Lm. Giuse Lê Thu

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

                                                                                                                       
                                                                  

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

Lm.  Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục

Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN

Lm. Gioan Hoàng Đạt
Giám Đốc Văn Phòng Ơn Gọi 

713-652-8239

Lm. Giuse Nguyễn Văn Trung
Giám Đốc Đại Chủng Viện St. Mary

713-686-4345

MỜI  CHÚA  ĐẾN  NHÀ 
                                                                                       ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. 

Những ngày tháng cuối năm các đám cưới  
đua nhau tổ chức. Mùa cưới rộ lên làm cho 
mùa đông bớt vẻ ảm đạm tiêu điều. Đám 
cưới nào thường cũng vui. Trong đám cưới 
người ta chỉ nói chuyện vui. Nhưng niềm 
vui kéo dài được bao lâu? Những lời chúc 
trăm năm hạnh phúc có thật sự đem hạnh 
phúc đến cho đôi tân hôn và làm cho họ 
hạnh phúc suốt đời không? Nhìn vào thực 
trạng đời sống gia đình hôm nay, ta thấy có 
được hạnh phúc gia đình là một điều rất 

khó, hạnh phúc trăm năm thì lại càng khó lắm.

Đám cưới Cana hôm nay cũng suýt lâm vào cảnh bế tắc. Tiệc đang nửa 
chừng thì hết rượu. Hết rượu là một bất trắc không ngờ. Trong gia đình, 
những bất trắc có thể đưa đến bất đồng. Bất đồng dễ đưa tới bất hoà. Đã 
bất hoà thì đường đến bất hạnh không xa.

Đám cưới Cana thực khôn ngoan nên đã mời Chúa Giêsu đến dự tiệc. 
Việc Chúa Giêsu đến tham dự bữa tiệc cưới nói lên sự quan tâm của Thiên 
Chúa đối với con người. Thiên Chúa yêu thương con người nên đã đến ở 
giữa loài người. Không những đến ở giữa loài người. Thiên Chúa còn trở 
nên một người bạn thân thiết của con người, đồng hành với con người, 
chia vui sẻ buồn với con người. Chưa bao giờ người ta thấy một Thiên 
Chúa gần gũi đến thế, thân tình đến thế. Với tình thân, Thiên Chúa đã đến 
chia vui với gia đình trong dịp đại hỷ. Và việc Thiên Chúa đến nhà đã cứu 
gia đình mới khỏi cảnh bất hạnh ngay trong ngày đầu tiên chung sống.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn mời Chúa đến nhà. Sự hiện diện của 
Chúa giúp ta vượt qua được những bất trắc trong đời sống gia đình. 
Những bất trắc thì nhan nhản trong đời sống hằng ngày.

Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của gia đình 
chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm không đủ ăn, áo không đủ 
mặc, thiếu thốn tiền cho con đi học, thiếu thốn thuốc men khi bệnh tật. Có 
những thiếu thốn về tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu 
khuyên bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính trọng trong đối xử, thiếu tế nhị 
trong lời nói. Nhưng trầm trọng nhất là những thiếu thốn về đời sống đạo 
đức: thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu công bằng bác ái, 
thiếu trách nhiệm duy trì đời sống đức tin trong gia đình.
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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 FATIMA

CN: 9:00
Lm. Đinh Minh Tiên, OP

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

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

LH. 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
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng

713-757-1000 ext. 1624

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 THÁNH ĐA MINH
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, OP

12314 Old Foltin Road
Houston, TX 77086

281-999-4928

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

(Sẽ được tiếp tục bổ túc cho hoàn chỉnh)

Ban Điều Hành Bản Tin Dũng Lạc

                    Ô. Nguyễn Văn Mẫu    713-231-6242 - mauvnguyen@yahoo.com
                    Ô. Nguyễn Đức Chính  713-269-0554 - chinhandhuong@gmail.com
                    Ô. Nguyễn Văn Thông  713-922-6921 - anguyen810@gmail.com
                    C. Nguyễn Thanh Bình  281-783-9018 - tbn52003@gmail.com

Muốn nhận Bản Tin Dũng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:

mauvnguyen@yahoo.com

Đời sống gia  đình lúc đầu rất vui, nhưng sau đó, nếu không khéo gìn giữ sẽ 
trở nên nhạt nhẽo như nước lã. Nhạt nhẽo vì tình nghĩa phai dần. Nhạt nhẽo 
vì những bổn phận nặng nề, nhàm chán. Nhạt nhẽo vì những khuyết điểm 
không tránh được của mọi người.

Những thiếu thốn và những nhạt nhẽo ấy hầu như vượt ngoài khả năng giải 
quyết của ta, nên ai cũng muốn mời Chúa đến nhà để Chúa cứu gia đình 
khỏi sự tan vỡ, sụp đổ.

Thế nhưng mời Chúa đến không phải là tổ chức làm phép nhà cho long 
trọng, ăn tân gia cho linh đình. Mời Chúa đến không phải chỉ là làm bàn thờ 
cho đẹp, treo thật nhiều ảnh tượng. Muốn mời Chúa đến, việc đầu tiên cần 
thiết là phải làm theo ý Chúa. Như Đức Mẹ dạy các gia nhân: “Người bảo 
gì thì phải làm theo”. Nhờ làm theo lời Chúa mà gia đình Cana thoát khỏi 
cảnh xấu hổ, hạnh phúc gia đình được bền vững.

Gia đình muốn sống trong vui tươi, muốn giữ vững được hạnh phúc hãy 
làm theo Lời Chúa. Đọc Phúc Âm, học hỏi và đem ra thực hành. Để Lời 
Chúa hướng dẫn mọi lời ăn tiếng nói của mình. Để Lời Chúa soi sáng 
những suy nghĩ của mình. Để Lời Chúa điều khiển mọi việc làm của mình. 
Lộc Xuân mà chúng ta rút được trong ngày Tết phải là châm ngôn hướng 
dẫn toàn bộ đời sống gia đình trong suốt năm mới này.

Sống theo Lời Chúa, gia đình sẽ được Chúa dẫn dắt vượt qua những thiếu 
thốn. Sống với Chúa, hạnh phúc gia đình sẽ luôn nồng nàn tươi mới như 
chất rượu ngon. Sống trung thành kết hiệp với Chúa, gia đình sẽ được Chúa 
đưa vào dự bữa tiệc cưới trên trời, lúc đó chàng rể đích thật là Đức Kitô sẽ 
cho ta nếm thử rượu tuyệt ngon trên thiên đàng, đó là hạnh phúc không bao 
giờ tàn phai.

Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con. Lạy 
Chúa, xin ở lại với chúng con. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về những thiếu thốn?
2. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về sự nhạt nhẽo tình nghĩa?
3. Bạn đã có kinh nghiệm về việc thực hành Lời Chúa trong gia đình 

chưa?
4. Có bao giờ bạn cảm thấy gia đình bạn được Chúa cứu thoát khỏi 

hiểm nguy, thử thách, thất bại?

CT. Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM
từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật

Điều hành

AC. Trần Tú - Dung
281-467-5223

Traneight1117@sbcglobal.net
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GIÁO DỤC

BÀI HỌC TRÁCH NHIỆM ĐẦU ĐỜI

Suốt năm, cậu bé đã nài nỉ xin mẹ một chiếc điện 
thoại di động. 

Và sáng sớm ngày Chúa Giáng Sinh, cậu được 
toại nguyện. Một chiếc iPhone “cáu cạnh” kèm theo 
một hợp đồng đợi sẵn dưới cây Noel trong nhà. Hợp 
đồng không phải là từ công ty điện thoại mà là từ mẹ 
cậu bé, bà Janet Hoffman. Bà có 5 con và là cư dân 
tiểu bang Massachusetts. Cậu con trai Greg Hoffman 
vừa 13 tuổi.

Hợp đồng có 18 điều với lời mở đầu như sau:

“Chúc mừng Giáng sinh!”

Bây giờ con đã tự hào được làm chủ một iPhone. 
Thật tuyệt vời! Con đã 13 tuổi và xứng đáng với quà  
tặng này. Nhưng với một vài quy luật ràng buộc. Con 
hãy đọc cho kỹ. Mẹ hy vọng con hiểu cho rằng trách 
nhiệm của mẹ là nuôi con thành một người trẻ khỏe 
mạnh trưởng thành có thể hòa mình với thế gian và 
sống chung với kỹ thuật tân tiến mà không bị lệ  
thuộc. Không tuân theo các điều này, con sẽ mất chủ 
quyền của iPhone.

Mẹ yêu con nồng nàn và hy vọng sẽ chia xẻ với 
con cả triệu nhắn tin trong những ngày sắp tới.

1. Đây là điện thoại của mẹ. Mẹ bỏ tiền túi ra 
mua. Mẹ cho con mượn. Chắc mẹ là người rộng lượng 
nhất con nhỉ?

2. Con luôn luôn phải cho mẹ biết mật mã của 
điện thoại.

3. Nếu chuông reo, hãy trả lời ngay. Đó là dụng 
cụ để giao dịch. Hãy lịch sự nói tiếng hello. Đừng bao 
giờ cố tình tảng lờ khi trên máy hiện ra hàng chữ
“Bố” hoặc “Mẹ”. Không bao giờ, con nhớ nhé.

4. Trao điện thoại cho bố mẹ đúng 7g30 chiều
vào những ngày đi học và 9g30 tối ngày cuối tuần. 
Tắt điện thoại suốt đêm và chỉ mở lại vào 7g30 sáng 
hôm sau. Nếu con e ngại gọi cho bạn vì sợ cha mẹ 
chúng trả lời điện thoại nhà thì hãy đừng gọi hoặc gửi 
tin nhắn. Hãy để ý tới điểm này và tôn trọng gia đình 
khác như mình muốn họ tôn trọng mình.

5. Đừng mang điện thoại tới trường. Nếu có ý 
định nhắn tin thì hãy nói trực tiếp với họ. Đối thoại là 
kỹ thuật sống của cuộc đời. Nếu cần điện thoại vào 
dịp đặc biệt như học thêm, đi khảo sát, bố mẹ sẽ cứu 
xét.

6. Nếu điện thoại hư hoặc mất, con phảỉ tự bỏ
tiền sửa hoặc mua máy khác. Hãy cắt cỏ, giữ trẻ hoặc 
cất tiền mừng sinh nhật để có tiền. Chuyện này sẽ xảy 
ra và con hãy sẵn sàng đối phó.

7. Đừng dùng kỹ thuật tân tiến này để lừa dối, đùa 
dỡn. Đừng dính vào những cuộc tranh luận có thể làm 
đau lòng người khác. Hãy là người bạn tốt và lánh xa 
các cuộc đối đầu vô bổ.

8. Đừng dùng điện thoại để nhắn tin, gửi điện thư 
hoặc nói những điều mà con cảm thấy không nói trực 
tiếp được.

9. Cũng đừng hành động như vậy với một người 
nào đó có mặt trong phòng mà con sẽ không nói trước 
mặt cha mẹ y. Hãy tự kiềm chế con ạ.

10. Không coi phim khiêu dâm. Tìm kiếm các 
thông tin mà con có thể công khai chia sẻ với bố mẹ. 
Hãy hỏi người khác nếu có thắc mắc nhưng hỏi cha mẹ 
là đáng tin cậy hơn cả.

11. Ra trước công chúng, tắt, vặn nhỏ hoặc cất điện 
thoại, nhất là ở nhà hàng, rạp hát hoặc khi đang trò 
chuyện với người khác. Con vốn không phải là người 
thô tục, hãy đừng để iPhone thay đổi đức tính của con.

12. Đừng gửi đừng nhận hình ảnh bộ phận riêng tư 
của con cũng như của người khác. Đừng cười con ạ, 
Một ngày nào đó con sẽ bị lôi cuốn làm công việc đó dù 
con rất thông minh. Điều đó rất nguy hiểm, có thể hủy 
hoại tuổi trẻ, học vấn và đời con. Thế giới truyền thông 
điện tử bao la và mạnh hơn con tưởng. Rất khó làm 
chúng biến đi kể cả ô danh.

13. Đừng chụp cả tỉ hình ảnh hoặc video. Đâu có 
cần lưu giữ mọi sự việc để làm tài liệu. Hãy sống bằng 
kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm sẽ tích trữ trong ký 
ức của con mãi mãi.

14. Lâu lâu hãy quyết định để điện thoại ở nhà với 
tâm trạng bình an. Điện thoại không là một phần đời 
sống của con. Hãy tập sống không cần tới nó. Đừng sợ 
sự vắng mặt của nó.

15. Hãy chuyển tải những điệu nhạc mới hoặc cổ 
điển hoặc cả triệu điệu khác nhau thay vì nghe đi nghe 
lại cùng một điệu. Thế hệ các con có may mắn tiếp thu 
cả một kho tàng âm nhạc trước đây không bao giờ có. 
Hãy lợi dụng quà tặng này và mở rộng chân trời thưởng 
thức.

16. Lâu lâu hãy chơi những trò chơi để mở rộng 
kiến thức cũng như kích thích não bộ.

17. Hãy mở rộng cặp mắt. Nhìn thế giới thay đổi ở 
xung quanh. Nhìn qua cửa sổ nhà mình. Nghe tiếng 
chim líu lo. Dạo quanh vài vòng. Nói với người chưa 
quen. Hãy tự tìm ra lý lẽ cuộc sống, không phụ thuộc 
vào internet.

18. Cam đoan là con sẽ vi phạm giao ước này. Và 
Mẹ sẽ thu lại iPhone. Mẹ con ta sẽ ngồi xuống nói 
chuyện. Và bắt đầu trở lại. Chúng mình cùng tìm hiểu. 
Mẹ về phe với con. Mẹ con ta luôn luôn sát cánh cùng 
nhau.

Mẹ  mong  mỏi  là  con  đồng ý  với các điều khoản 
này.           (Tiếp trang 9)
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BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI 
Cộng đồng Công giáo VN tại Houston

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 13 -1-2013, tại lầu 3 của  hội trường 
Giáo xứ Chánh Tòa Thánh Tâm, Tổng Giáo Phận Galveston-
Houston toạ lạc trên đường San Jacinto, đã diễn ra một buổi 
họp với sự tham dự đông đủ các thành viên của các giáo xứ và 
cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong Tổng giáo phận. Sự 
hiện diện của các Linh mục và các nữ tu Đa Minh đã khơi 
nguồn thêm cho tinh thần của buổi họp, nhất là với các tân 
thành viên trong Hội Đồng Giáo Dân, đó là một sự khích lệ 
lớn lao và hứa hẹn đoàn kết làm việc cũng như tinh thần hợp 
nhất trong việc phụng vụ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại 
diện Liên đoàn Công giáo VN tại Hoa Kỳ.

Sau nghi thức khai mạc, Cha tân đại diện Gioan Viannêy 
Nguyễn Ngọc Thụ đã chia sẻ một đoạn Tin Mừng của Thánh 
Marcô 6, 37 “các các hãy cho họ ăn”, các đề tài đã tuần tự 
được trình bày theo nghị trình của buổi họp, đặc biệt là vấn đề 
chi thu của Đại lễ Giáng Sinh vừa qua, được trình bày qua bà 
Kim Oanh, cựu Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân trong nhiều 
nhiệm kỳ vừa qua. Theo bản tường trình này, thì cũng như 
những năm trước, số tiền chi phí cho Thánh lễ vẫn là thiếu hụt 
khoảng $4,200.00 so với số tiền thu được do giáo dân dâng 
cúng trong Thánh lễ, tuy nhiên nhờ vào sự hảo tâm và lòng 
quảng đại của các mạnh thường quân bảo trợ qua tờ lịch hằng 
năm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, theo báo cáo của 
ông Trịnh Tiến Tinh, Tân Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân, ngân 
quỹ đã có đủ để bù vào sự thiếu hụt của buổi lễ, được biết đó 
cũng là nguồn tài chánh duy nhất mà Cộng đồng Công Giáo 
Việt Nam tại Houston có được. Ngoài ra không có sự đóng 
góp tài chánh thường xuyên của bất cứ ai, giáo xứ hay cộng 
đoàn hoặc đoàn thể nào trong Tổng giáo phận.

Buổi hội thảo đã bàn đến những ưu khuyết điểm của Đại Lễ 
Giáng Sinh, các thành viên đã đề đạt các ý kiến đến Hội Đồng 
Linh Mục qua Cha Đại Diện, để mong trong những năm tới, 
Đại Lễ Giáng Sinh sẽ được hoàn thiện hơn, để đáp lại sự ưu ái 
đặc biệt của Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận cách riêng với 
Cộng đồng Công Giáo Việt Nam. Sơ Maria Goretti Oánh, Bề 
trên Dòng Nữ Đa Minh đã nhấn mạnh đến sự đáp trả lòng ưu 
ái của Chủ chăn và Sơ cũng tin chắc là Chủ chăn cũng muốn 
chiên của mình đáp trả bằng cách tham dự thật đông đủ trong 
những Thánh lễ có Ngài chủ tế trong tương lai. Sơ cũng tỏ ý 
quan tâm đến các thánh lễ riêng biệt của Người Công giáo Việt 
Nam là Đại lễ kính Đức Mẹ La Vang và Đại lễ kính Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Sơ tỏ ý mong đợi các lễ kính này 
cũng được tổ chức vinh dự như đại lễ Giáng sinh của Cộng 
đồng Việt Nam nói chung.

Buổi họp cũng kêu gọi sự hưởng ứng tham dự Đại lễ Á Châu 
để nêu gương hiệp nhất trong Chúa Kitô, mà trong đó, Việt 
Nam là sắc dân Công Giáo đông hàng thứ hai và đông nhất 
trong các sắc dân Á Châu,  trong Tổng giáo phận.

Qua sự hướng dẫn của Cha tân Đại Diện, Bản Tin Dũng Lạc 
được thay đổi về cả hình thức lẫn nội dung. LOGO của Cộng 
Đồng Công Giáo Viêt Nam đã được thay đổi. Bản Tin Dũng 
Lạc chính là gạch nối giữa các Giáo xứ, Cộng đoàn, các Đoàn 
Thể Công Giáo Tiến  Hành và các Dòng Tu Nam Nữ, đồng 
thời  là  tiếng  nói  chính  thức của Cộng Đồng Công Giáo VN, 

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston. Nhờ đó mà sinh 
hoạt của các giáo xứ, hội đoàn sẽ được thông báo một 
cách hữu hiệu nhất và hơn hết, là không phải trả chi phí 
nào cho các thông tin mục vụ. Tuy nhiên đã có đề nghị 
kêu gọi sự đóng góp tượng trưng từ phía các giáo xứ và 
cộng đoàn để phụ cho trang trải in ấn. Cha JB Nguyễn 
Đức Vượng, Chánh xứ Giáo xứ La Vang đã cho là công 
bằng và không có gì trở ngại.

Chương trình phát thanh Tin Yêu đã được thay đổi, nhân 
sự trẻ, cũng như nội dung phát thanh, kể cả giờ phát thanh 
cho phong phú hơn.
  

Cha tân Đại Diện đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng về 
ơn gọi linh mục và tu sĩ mà Đức Hồng Y đã viết trong 
văn thư bổ nhiệm của Ngài, và kêu gọi sự hưởng ứng của 
mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận để chương 
trình ơn gọi được phổ biến rộng rãi và mạnh mẽ hơn.

Cha Antôn Đinh Minh Tiên tốt nghiệp về Kinh Thánh, 
được Giáo quyền địa phương công nhận, hiện đang phụ 
trách chương trình các lớp Kinh Thánh hằng tuần tại hai 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Mẹ La Vang, Cha cũng 
kêu gọi phổ biến và hưởng ứng các chương trình học hỏi 
Thánh Kinh để hiểu biết Chúa hơn và canh tân đời sống 
trong xã hội hiện nay.

Trong buổi họp này, thành phần Hội đồng Giáo Dân mới 
cũng đã được thành lập để sinh hoạt dưới sự hướng dẫn 
của Cha tân Đại Diện trong nhiệm kỳ của Ngài.

Sau buổi họp là cơm tối, do Cha tân Đại Diện khoản đãi 
tại nhà hàng Kim Sơn, downtown Houston, sau đó mọi 
người ra về với niềm khích lệ, đầy hứa hẹn cho một Cộng 
Đồng mới với những khuôn mặt trẻ đầy nhiệt huyết.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người, nhất là cho Hội đồng 
Giáo Dân và các chương trình trong tương lai của Cộng 
đồng Công giáo Việt Nam.                (Antôn Vĩnh tường trình)
           

                                                
Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston

- Chủ Tịch: Giuse Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486
- Phó CT Nội Vụ: Antôn Nguyễn Văn Vĩnh, 713-518-7600
- Phó CT Ngoại Vụ: Giuse Nguyễn Thành Đông, 832-330-1752
- Thư Ký: Maria Nguyễn Thanh Bình, 281-783-9018

Thành viên HDGD gồm các chủ tịch của giáo xứ và cộng đoàn:

- Giuse Nguyễn Phương Nam, 832-515-8957, GX ĐM Lộ Đức.
- Giuse Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486, GX CTTĐViệt Nam.
- Phêrô Võ Minh Học, 832-790-0816, GX ĐKTNL Nhập Thể.
- (trống ngôi)  (Chủ Tịch HĐMV) GX Đức Mẹ La Vang.
- Giuse Nguyễn Huy Ngọc, 713-979-8800, CĐ St. Justin TĐ. 
- Phêrô Nguyễn Văn Mẫu, 713-231-6242, CĐ Thánh Tâm.
- Thomas D’Aquin Nguyễn Đức Khôi, CĐ Holy Rosary
- Phêrô Trần Văn Rự , 832-744-3448, CĐ Fatima.
- Phêrô Trần Xuân Hiến, 832-310-9741, CĐ St. Christopher.

Xin mời gọi mọi người chung tay và hợp nhất với Hội Đồng 
Giáo Dân trong những sinh hoạt của Cộng Đồng Công Giáo 
Việt Nam Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
- Đại Diện Đức TGM 
- Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN.
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Sứ điệp của Đức Thánh Cha
Ngày Thế Giới các Bệnh Nhân 

11-2-2013 
                                     Lm. Trần Đức Anh, OP 1/8/2013 

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu tăng 
cường các hoạt động bác ái trong các cộng đoàn Giáo 
Hội nhân dịp Năm Đức Tin.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố 
hôm 8-1-2012, nhân dịp Ngày Thế Giới các bệnh nhân 
lần thứ 21 sẽ được cử hành trọng thể tại Đền thánh Đức 
Mẹ Altoetting ở miền nam nước Đức vào ngày 11-2 tới 
đây, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề là câu nói của 
Chúa Giêsu sau khi kể dụ ngôn người Samaritano Nhân 
Lành “Anh cũng hãy đi và làm như vậy” (Lc 10, 37).

Sau đây là bản dịch Sứ điệp của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến!

1. Ngày 11-2-2013 lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế Giới 
các bệnh nhân lần thứ 21 sẽ được cử hành trọng thể tại 
Đền thánh Đức Mẹ Altoetting. Ngày này đối với các 
bệnh nhân và các nhân viên y tế, các tín hữu Kitô và 
mọi người thiện chí là “thời điểm ưu tiên để cầu 
nguyện, chia sẻ, dâng đau khổ để mưu ích cho Giáo Hội 
và nhắc nhở tất cả mọi người cần nhận ra nơi khuôn 
mặt của người anh em đau yếu của mình Thánh Nhan 
Chúa Kitô, Đấng cứu độ nhân loại qua đau khổ, chịu 
chết và sống lại” (Gioan Phaolô 2, Thư thành lập Ngày 
Quốc Tế các bệnh nhân, 13-5-1992). Trong hoàn cảnh 
này, tôi đặc biệt cảm thấy gần gũi mỗi người trong anh 
chị em, các bệnh nhân quí mến, là những người đang 
sống một thời điểm thử thách khó khăn, tại các nhà từ 
thiện, dưỡng đường hoặc tại gia, vì bệnh bật và đau 
khổ. Ước gì những lời trấn an này của các Nghị Phụ 
Công đồng chung Vatican 2 cũng được gửi đến tất cả 
anh chị em: “Anh chị em không bị bỏ rơi, cũng chẳng 
phải là vô dụng: anh chị em được Chúa Kitô kêu gọi, 
anh chị em là hình ảnh trong sáng của Chúa” (Sứ điệp 
gửi người nghèo, các bệnh nhân và người đau khổ).

2. Để tháp tùng anh chị em trong cuộc hành hương 
thiêng liêng từ Lộ Đức,  là địa điểm và là biểu tượng hy

vọng và ân phúc, dẫn chúng ta đến Đền Thánh Altoet-
ting, tôi muốn đề nghị anh chị em suy tư về hình ảnh 
biểu tượng người Samaritano Nhân Lành (Xc Lc 10, 
25-37). Dụ ngôn Phúc Âm được thánh Luca thuật lại 
được tháp nhập vào trong một loạt những hình ảnh và 
trình thuật rút từ đời sống thường nhật, qua đó Chúa 
Giêsu muốn giúp ta hiểu tình thương sâu đậm của 
Thiên Chúa đối với mỗi người, đặc biệt khi họ ở trong 
bệnh tật và đau khổ. Nhưng đồng thời, qua lời kết 
luận dụ ngôn người Samaritano Nhân Lành, “Anh hãy 
đi và làm như vậy” (Lc 10, 37), Chúa chỉ rõ đâu là 
thái độ mà mỗi môn đệ của Chúa phải có đối với tha 
nhân, nhất là những người cần được chăm sóc. Vấn đề 
ở đây là kín múc, từ tình thương vô biên của Thiên 
Chúa, qua một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong 
kinh nguyện, sức mạnh để sống hằng ngày sự quan 
tâm cụ thể như người Samaritano Nhân Lành, đối với 
những ai bị thương tích trong thân xác và tinh thần, 
những người đang kêu cứu, và cả những người vô 
danh và thiếu thốn phương tiện. Điều này được áp 
dụng không những cho các nhân viên mục vụ và y tế, 
nhưng cho tất cả mọi người, kể cả bệnh nhân, họ có 
thể sống tình trạng của mình trong viễn tượng đức tin. 
“Không phải tránh né đau khổ, trốn chạy trước đau 
khổ, chữa lành con người, nhưng là khả năng chấp 
nhập sầu muộn và trưởng thành trong đó, tìm được ý 
nghĩa nhờ sự kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng đã chịu 
đau khổ với tình thương vô biên” (Thông điệp Spe 
salvi, 37).

3. Nhiều Giáo Phụ đã nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi 
hình ảnh người Samaritano Nhân Lành, và các vị nhìn 
thấy nơi người bị cướp đả thương, Adam, nhân loại bị 
hư mất và bị thương vì tội lỗi của mình (Xc Origne, 
Bài giảng về Tin Mừng Luca XXXIV, 1-9; Ambrogio, 
Chú giải Tin Mừng thánh Luca, 71-84; Augustino, 
Bài giảng 171). Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng 
làm cho tình thương của Chúa Cha hiện diện, tình 
thương trung tín, vĩnh cửu, không có hàng rào cũng 
chẳng có biên cương. Nhưng Chúa Giêsu cũng là 
Đấng “tự cởi bỏ chiếc áo thần linh của Ngài”, hạ mình 
xuống từ thân phận thần linh, để mặc lấy hình người 
(Pl 2,6-8), và đến gần đau khổ của con người, đến độ 
xuống ngục, như chúng ta đọc trong kinh Tin Kính, và 
mang lại hy vọng và ánh sáng. Ngài không coi sự 
đồng hàng với Thiên Chúa, địa vị là Thiên Chúa của 
Ngài như một kho báu riêng (Xc Pl 2,6), nhưng cúi 
mình xuống, đầy lòng từ bi, trên vực thẳm đau khổ 
của con người, để đổ dầu an ủi và rượu hy vọng.

4. “Năm Đức Tin chúng ta đang sống là một cơ hội 
thuận tiện để tăng cường việc phục vụ bác ái trong các 
cộng đoàn Giáo Hội của chúng ta, để mỗi người trở
thành  người  Samaritano Nhân Lành đối với tha nhân,
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đối với những người đang ở cạnh chúng ta. Về vấn đề 
này, tôi muốn nhắc đến một số nhân vật giữa vô số các 
vị trong lịch sử Giáo Hội, đã giúp đỡ những người bệnh 
tật yếu đau, đề cao giá trị của đau khổ trên bình diện 
nhân bản và thiêng liêng, để trở thành mẫu gương và 
khích lệ. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Nhan 
Thánh, “chuyên gia và khoa học tình yêu” (Gioan 
Phaolô 2, Tông thư “Ngàn Năm mới đang đến”, 42), đã 
biết sống “trong sự kết hiệp sâu xa với cuộc Khổ Nạn 
của Chúa Giêsu” căn bệnh “đưa thánh nữ đến cái chết 
qua đau khổ lớn lao” (Buổi tiếp kiến chung, 6-4-2011). 
Đấng đáng kính Lm. Luigi Novarese, mà nhiều người 
ngày nay vẫn còn giữ kỷ niệm sống động, khi thi hành 
sứ vụ, đã đặc biệt cảm thấy tầm quan trọng của việc cầu 
nguyện cho và với các bệnh nhân và những người đau 
khổ, mà Cha thường tháp tùng đến các trung tâm Thánh 
Mẫu, nhất là tới Hang Đá Lộ Đức. Được đức bác ái đối 
với tha nhân thúc đẩy, Ông Raoul Follereau dâng hiến 
trọn cuộc đời để săn sóc những người bị bệnh phong 
cùi (Hansen) cho đến tận những vùng xa xăm hẻo lánh 
nhất trên trái đất, Ông cũng cổ võ Ngày Thế giới chống 
bệnh phong cùi. Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta luôn 
bắt đầu mỗi ngày bằng cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong 
Thánh Thể, trước khi ra đường, với xâu chuỗi Mân Côi 
trong tay, để gặp gỡ và phụng sự Chúa trong những 
người đau khổ, nhất là nơi những người “không được 
mong muốn, không được yêu thương, chăm sóc”.

Thánh nữ Anna Schaeffer làng Mindelstetten bên Đức, 
cũng biết kết hiệp một cách gương mẫu những đau khổ 
của chị với khổ đau của Chúa Kitô: ”Cái giường đau 
khổ trở thành... căn phòng tu viện và đau khổ trở thành 
công tác phục vụ truyền giáo của chị. Được củng cố 
nhờ rước lễ hằng ngày, chị trở thành một dụng cụ 
chuyển cầu không biết mệt mỏi trong kinh nguyện và 
phản ánh tình thương của Thiên Chúa đối với nhiều 
người tìm kiếm lời khuyên của chị” (Bài giảng lễ phong 
thánh, 21-10-2012). Trong Phúc âm nổi bật hình ảnh 
Đức Trinh Nữ Maria, Người đã theo Chúa Con chịu 
đau khổ cho đến hy tế tột cùng trên đồi Golgota. Mẹ 
không bao giờ mất niềm hy vọng nơi chiến thắng của 
Thiên Chúa trên sự ác, đau khổ và sự chết, và Mẹ biết 
đón nhận với cùng một vòng tay tin yêu Con Thiên 
Chúa sinh ra nơi hang đá Bethlehem và chết trên thập 
giá. Niềm tín thác mạnh mẽ của Mẹ nơi quyền năng của 
Thiên Chúa được chiếu sáng nhờ sự sống lại của Chúa 
Kitô, Đấng ban hy vọng cho những ai ở trong đau khổ 
và canh tân niềm xác tín về sự gần gũi và an ủi của 
Chúa.

5. Sau cùng, tôi muốn nghĩ đến, với lòng biết ơn nồng 
nhiệt và khích lệ, tất cả các tổ chức y tế Công Giáo và 
xã hội dân sự, các giáo phận, cộng đoàn Kitô, các gia 
đình dòng tu dấn  thân trong việc mục vụ y  tế,  tôi nghĩ

đến các hiệp hội các nhân viên y tế và thiện nguyện. 
Ước gì tất cả đều gia tăng ý thức rằng ”khi quảng đại 
và yêu thương tiếp đón mỗi sự sống con người, nhất là 
những người yếu thế và bệnh tật, Giáo Hội ngày nay 
đang sống một thời điểm căn bản trong sứ vụ của 
mình” (Gioan Phaolô 2, Tông Huấn hậu Thượng Hội 
đồng Giám Mục “Người Tín hữu giáo dân”, 38).

“Tôi phó thác Ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 21 
cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Ân Phúc chí 
thánh được tôn kính tại Altoetting, xin Mẹ luôn tháp 
tùng nhân loại đau khổ, đang tìm kiếm sự thoa dịu và 
niềm hy vọng vững chắc, xin Mẹ trợ giúp tất cả những 
người can dự vào công việc tông đồ từ bi để họ trở 
thành những người Samaritano Nhân Lành cho anh chị 
em mình đang chịu thử thách vì bệnh tật và đau khổ, 
đồng thời tôi vui lòng ban Phép Lành Tòa Thánh”.

Vatican ngày 2 tháng 1 năm 2013

Biển Đức 16, Giáo Hoàng

Trong thời gian qua, ĐTC cũng đã bổ nhiệm Đức TGM 
Zygmund Zimowski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng 
Tòa Thánh mục vụ y tế, làm Đặc Sứ của ngài đến chủ 
sự Ngày Thế Giới các bệnh nhân tới đây tại Trung tâm 
Thánh Mẫu Altoetting ở miền nam Đức. Đền thánh này 
được thành lập hồi cuối thể kỷ 15, sau khi một em bé 3 
tuổi chết đuối được Đức Mẹ hồi sinh vào năm 1489.
____________________________________________

Một cái nhìn về sinh hoạt

Giáo Hội Công Giáo trong năm 2013
                                                                     (Thái Hòa)

Roma (WHÐ. 28-12-2012) - Hôm 27 tháng 12 năm 
2012, trang mạng Rome Reports đã đưa ra nhận định 
về những sinh hoạt và sự kiện sắp tới của Giáo hội 
Công giáo trong năm 2013.

Một trong những sự kiện nổi bật nhất năm 2013 chắc 
chắn là việc Ðức giáo hoàng đến Rio de Janeiro, Brasil 
để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế giới. Sự kiện này dự 
kiến sẽ thu hút khoảng 2 triệu người trẻ. Tòa thánh 
Vatican cũng cho biết nhân dịp này có thể Ðức thánh 
cha cũng sẽ đến thăm các nước châu Mỹ Latinh khác 
như Colombia và Panama.

Năm 2013, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng sẽ 
ban hành một Thông điệp mới về đức tin. Ðây là 
Thông điệp thứ tư trong triều giáo hoàng của ngài và 
có khả năng Thông điệp này sẽ được công bố vào 
tháng Giêng năm 2013.

Trong năm 2013, Ðức giáo hoàng sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh Năm Ðức Tin, với một số cuộc gặp gỡ.
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Chẳng hạn, vào ngày 15 tháng Sáu năm 2013, tại Vati-
can sẽ có cuộc gặp gỡ về quyền được sống, tức là bảo vệ 
phẩm giá của con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự 
nhiên.

Ngày 18 tháng Năm năm 2013, Ðức giáo hoàng sẽ tiếp 
các đại diện và thành viên của tất cả các phong trào Công 
giáo tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ðây là những tổ chức 
và các nhóm đưa ra các ý tưởng và phương pháp để sống 
đức tin và có hàng triệu người tham gia. Những tổ chức 
lớn nhất là Phong trào Focolare, Canh Tân Ðặc Sủng, và 
Hiệp Thông và Giải Phóng.

Ngày 2 tháng Sáu năm 2013, Ðức giáo hoàng 
Bênêđictô XVI sẽ tham dự giờ chầu Thánh Thể, lần đầu 
tiên trong lịch sử được mọi người trên toàn thế giới tham 
dự cùng một lúc.

Ngài cũng mời các gia đình trên toàn cầu đến Roma 
trong hai ngày 26 và 27 tháng Mười năm 2013 để suy tư 
về việc đức tin giúp họ vượt qua những thử thách hằng 
ngày như thế nào.

Vào tháng Sáu năm 2013, lần đầu tiên Ðức giáo hoàng 
sẽ gặp tất cả các vị Sứ thần để thảo luận về ý nghĩa của 
việc đại diện cho Ðức giáo hoàng, nhà lãnh đạo chính trị 
và tôn giáo.

Theo thông lệ, vào tháng Mười, Ðức giáo hoàng sẽ 
tuyên phong các vị thánh mới. Năm 2013 sắp tới, ngài có 
thể lập "kỷ lục mới" khi tuyên phong 802 vị thánh trong 
một buổi lễ. Ðó là 800 vị tử đạo ở Otranto, Italia, bị sát 
hại vì đức tin vào năm 1480; cùng với vị thánh đầu tiên 
của Colombia là mẹ Laura và vị nữ tu người Mexico là 
Chân phước Maria Guadalupe.

Người ta mong rằng Ðức giáo hoàng sẽ thực hiện đầy 
đủ lịch làm việc của năm 2013, mặc dù ngài sẽ tròn 86 
tuổi vào tháng Tư năm 2013. Và ngài sẽ trở thành một 
trong 4 vị giáo hoàng nhiều tuổi nhất trong lịch sử Giáo 
Hội.

Trong năm 2013, có 10 hồng y sẽ tròn 80 tuổi, do đó 
không còn quyền bầu Giáo hoàng. Ðến ngày 25 tháng 12 
năm 2013 con số hồng y cử tri sẽ là 109 vị. Có lẽ Ðức 
giáo hoàng sẽ đặt thêm các hồng y mới vào cuối tháng 
Mười Một năm 2013, khi bế mạc Năm Ðức Tin.

Đức Thánh Cha Benedict XVI: 
Đức Tin là gì?

     “Một hành động của con người 
             và là một ân sủng của Thiên Chúa”.

ROME, ngày thứ tư 24 tháng 10, 2012 (Le Monde 
vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI đã suy 
niệm về bản chất của đức tin ngày thứ tư 24 tháng 
10, 2012, trong buổi triều kiến chung tại quảng 
trường Thánh Phêrô: đức tin là một "ân sủng thiêng 
liêng" nhưng cũng là một hành động của "con 
người" và "tự do", và không phản nghịch lại trí 
thông minh của con người.

Thực vậy Đức Thánh Cha sáng hôm nay đã tiếp tục 
các bài giáo lý cho Năm Đức Tin, khởi sự thứ tư 
tuần qua, trước hàng vạn người từ khắp nơi trên thế 
giới dưới bầu trời nắng đẹp của Rôma.

Ngài đã suy tư về bản chất của đức tin, và nói rằng 
"thời đại chúng ta cần phải giáo huấn về đức tin" 
nẩy sinh từ một cuộc gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa 
trong Chúa Giêsu Kitô, từ một tình yêu dành cho 
Người, và từ một niềm tin nơi Người, đến mức độ cả 
cuộc đời được ghi dấu."

Một hành động của con người và là một ân sủng 
của Thiên Chúa

Ngài nói: Đức tin trước hết là "một ân sủng thiêng 
liêng", vì không thể "tự mình tin mà không có ơn 
của Chúa Thánh Thần và không có những người đã 
chịu phép rửa khác, nhưng đức tin cũng là một 
"hành động hoàn toàn tự do và nhân bản, được hành 
xử một cách tự do và có trí khôn."

Ngài đã nhấn mạnh: Hành động nhân bản này, 
không phải là một "sự nối kết bằng trí khôn với các 
thực tại đặc biệt về Thiên Chúa", mà là một "hành 
động phó thác tự do cho Thiên Chúa", là "Cha", 
Đấng "yêu thương" con người, và đã tự đến gần 
"mỗi người chúng ta trong Con Chúa nhập thể."

Trích dẫn sách Giáo Lý Công Giáo của Giáo Hội, 
ngài nhắc rằng đức tin "không phản nghịch với tự do 
và trí khôn của con người", ngược lại, "có liên quan 
đến hai điều này và còn đề cao thêm nữa", và làm 
cho con người "thoát ra khỏi chính mình, và những 
dự tính trong đầu, để phó thác cho hoạt động của 
Thiên Chúa."
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Đức Thánh Cha tiếp: "Tin có nghĩa là gặp gỡ Chúa và 
phó thác nơi Người như một trẻ thơ. Đây là một hành 
động trong đó tinh thần và trái tim con người "nói xin 
vâng với Chúa."

Sự Tự Do đích thực

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khẳng định: Và "lời xin 
vâng này thay đổi cuộc sống, ban cho sự sống một ý 
nghĩa hoàn toàn mới và được cải tiến, tràn đầy niềm vui 
và hy vọng."

Ngài đã ghi nhận là trong "sa mạc tâm linh", mặc dầu "có 
những phát minh to tát của khoa học và thành công về kỹ 
thuật, con người ngày nay dường như vẫn không trở nên 
tự do hơn và nhân bản hơn. Vì "có biết bao nhiêu hình 
thức lợi dụng, khai thác, âm mưu, bạo tàn, lạm dụng, và 
bất công", tố cáo một "nền văn hóa giảng dậy cho con 
người chỉ tin vào những gì họ có thể dùng bàn tay đụng 
chạm đến được."

Ngài tiếp: Vậy mà, con người không những chỉ cần đến 
"cơm bánh vật chất", nhưng còn cần đến "tình yêu, cảm 
xúc và hy vọng, đến một nền tảng chắc chắn, đến một địa 
bàn vững chắc", để giúp cho mình tìm được "một ý nghĩa 
chính đáng" cho đời sống", kể cả "trong những cơn khủng 
hoảng, trong tối tăm, trong những khó khăn của các vấn 
đề hàng ngày."

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhấn mạnh: Đây chính 
điều đức tin mang lại, vì Thiên Chúa đã ấn định trong đó 
"con đường chính thật đưa dẫn đến tự do đích thực, đến 
căn tính con người, và đến niềm vui chân chính của trái 
tim và bình an với tất cả mọi người."

Đức Thánh Cha cũng nhận xét: Đức tin cũng cung cấp 
một "sự bảo đảm" không kém "vững chắc", "khác hẳn với 
những gì kỹ thuật và khoa học đem lại."

Vì đức tin đem đến sự chắc chắn là "giải phóng và bảo 
đảm" của một "tình yêu không thể phá hủy"; giống như 
"thái độ của một đứa trẻ biết rõ rằng tất cả những khó 
khăn của nó đều tìm được an toàn trong sự che chở và yêu 
thương của mẹ nó."

Trở thành "những cuốn sách mở rộng"

Cuối cùng Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khuyến 
khích "rao truyền Phúc Âm" chung quanh chúng ta và 
"luôn luôn làm nhân chứng" cho đức tin, với "sự trông 
cậy nơi hành động của Chúa Thánh Thần."

Ngài đã mời gọi mọi người suy niệm về lời Chúa Giêsu: 
"Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không 
tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16,16).

Nếu lời này bầy tỏ "nguy cơ của việc từ chối Phúc Âm" 
trong việc truyền giáo, chúng ta không nên" làm cho 
những nhà truyền giáo "nản lòng":  đức  tin chứng tỏ rằng 

đã có một "thửa đất lành", và tất cả lịch sử của Giáo 
Hội, mặc dầu có những thăng trầm, vẫn chứng tỏ là 
thửa đất này "vẫn sinh hoa trái."

Ngoài ra Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh về sự cần 
thiết phải "canh tân giáo huấn về đức tin", "để nẩy 
sinh từ một sự gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa trong 
Đức Giêsu Kitô." Cần phải để cho "Chúa Kitô đánh 
động", để "làm tăng trưởng" đức tin của mình, nhất 
là "bằng việc quen thuộc với Kinh Thánh và các Bí 
Tích", và trở nên "những cuốn sách mở rộng kể lại 
kinh nghiệm của chúng ta được canh tân trong Chúa 
Thánh Thần." 
                                                         BÙI HỮU THƯ 

__________________________________________________________________________________

Giải đáp phụng vụ:

Được phép hát 
Alleluia tại giảng đài không? 

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo 
Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ tại Đại học 
Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông 
Đồ), Rôma. Cha mới được bổ nhiệm làm Khoa 
trưởng Thần học của Đại học này.

Hỏi: Xin cha vui lòng giải thích tại sao ca viên 
không nên hát Alleluia trước Tin Mừng tại giảng 
đài? - L. C., Fortaleza, Brazil

Đáp: Chủ đề giảng đài và Alleluia, vốn là một lời 
tung hô chúc tụng Thiên Chúa phát xuất từ tiếng Do 
Thái, được giải đáp trong nhiều tài liệu. Đáng chú ý 
nhất là Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM) 
và Phần dẫn nhập cho sách Bài đọc:

Trong Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM):

“309. Phẩm giá Lời Chúa đòi phải có một nơi thích 
hợp trong nhà thờ, để Lời Chúa được loan báo và 
giáo dân tự nhiên hướng về đó trong phần phụng vụ 
Lời Chúa.

Tại giảng đài sẽ đọc các bài đọc, thánh vịnh đáp ca 
và bài công bố Tin Mừng Phục Sinh. Cũng tại đó có 
thể giảng và đọc các lời nguyện cho mọi người, tức 
là lời nguyện giáo dân. Phẩm giá của giảng đài đòi 
chỉ có thừa tác viên đọc lời Chúa đi lên đó.

62. Sau bài đọc đi liền trước bài Tin Mừng thì hát 
Alleluia, hay bài hát khác, theo luật chữ đỏ, như 
mùa phụng vụ đòi hỏi. Lời tung hô này được 
thực hiện ở tư thế đứng, vì cộng đoàn tín hữu 
chào đón Chúa sẽ nói với mình trong Tin Mừng 
và biểu lộ đức tin bằng bài ca. Mọi người đứng 
cùng hát, được ca đoàn hoặc một ca viên khởi 
xướng, hoặc lặp lại câu ca đoàn hay một ca viên 
đã hát.
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  a. Alleluia được hát trong các mùa ngoài Mùa Chay. Câu 
xướng thì lấy ở sách Bài Ðọc, hay sách Graduale.

  b. Trong Mùa Chay, thì thay vì Alleluia, hát câu trước 
Tin Mừng ghi trong sách Bài Ðọc. Cũng có thể hát 
một thánh vịnh khác cũng gọi là ca tiếp liên (tractus), 
như có trong sách hát Graduale.

63. Khi chỉ có một bài đọc trước Tin Mừng thì:

  a. Trong mùa phải hát Alleluia, có thể hát hoặc bài thánh 
vịnh có chữ Alleluia, hoặc thánh vịnh và Alleluia với 
câu tung hô.

  b. Trong mùa không phải đọc Alleluia, có thể hát thánh 
vịnh với câu trước Tin Mừng, hoặc chỉ thánh vịnh 
thôi;

  c. Alleluia hay câu trước Tin Mừng, nếu không hát thì 
có thể bỏ.

64. Ca tiếp liên, ngoài lễ Phục Sinh và lễ Hiện Xuống thì 
được tùy ý, và được hát sau Alleluia”. (Bản dịch Việt 
ngữ của linh mục P.X. Nguyễn Chí Cần, giáo phận 
Nha Trang)

Và từ “Phần dẫn nhập cho sách Bài đọc”:

"56. Ca viên Thánh vịnh chịu trách nhiệm hát, theo cách 
hát xướng đáp hoặc cách trực tiếp, bài hát giữa các bài 
đọc – đó là Thánh vịnh hoặc một bài ca Kinh thánh khác, 
ca tiếp liên và Alleluia, hoặc bài ca khác. Tùy theo dịp đòi 
hỏi, ca viên thánh vịnh có thể xướng Alleluia và câu Kinh 
thánh".

Từ các tài liệu này, chúng tôi có thể lấy các yếu tố sau 
đây để trả lời câu hỏi của độc giả.

Không có quy định nào nói không có thể hát Alleluia tại 
giảng đài. Đúng là việc này không bao gồm trong các tình 
huống nêu ra trong GIRM 309, nhưng cũng tốt là Alleluia 
có thể được hát tại một nơi khác, trong khi các bài đọc 
phải được công bố tại giảng đài.

“Phần dẫn nhập cho sách bài đọc” ngụ ý khả năng này, 
bằng cách dự báo rằng ca viên Thánh Vịnh có thể xướng 
Alleluia và câu Kinh thánh. Trong Thánh Lễ với một bài 
đọc, sẽ là vô lý khi ca viên Thánh Vịnh rời khỏi giảng đài 
để xướng Alleluia.

Cũng cần nhớ rằng câu hát Alleluia được bao gồm trong 
sách bài đọc, và các sách phụng vụ không đoán chừng 
rằng mọi người đều có sách lễ trong tay hoặc một bản sao 
các bài đọc ngày ấy. Một lần nữa, luận lý phụng vụ cho 
thấy rằng Alleluia có thể được hát tại giảng đài.

Vì vậy, chúng tôi có thể nói rằng phụng vụ, chứ không 
phải là sự cấm sử dụng giảng đài, tiên liệu nhiều vị trí 
khác và cách thức khác để hát Alleluia, như đã thấy trong 
số 62 trên đây.  Ca viên Thánh Vịnh hay một ca viên khác 

có thể xướng Alleluia và câu Kinh thánh từ giảng 
đài, hoặc tại một vị trí thích hợp.

Cuối cùng, mặc dù việc hát Alleluia được xem như 
có liên quan đến toàn cộng đoàn, tôi xin có ý kiến 
rằng, vào những dịp đặc biệt, người ta có thể sử 
dụng một số bài Alleluia theo nhạc Bình ca 
(Gregorian) cho các ngày lễ trọng, mặc dù hầu hết 
các bài này đòi hỏi ca đoàn phải tập hát kỹ càng 
trước khi thể hiện đúng và hay, trong nhà thờ. 
(Zenit.org 8-1-2013)

Nguyễn Trọng Đa 

——————————————————

(Tiếp trang 3)

Đa số bài học ở đây không chỉ áp dụng cho 
iPhone mà còn áp dụng trong đời sống. Con trưởng 
thành trong một thế giới đầy năng động đổi thay. 
Một thế giới đầy hứng thú và hấp dẫn. Nhưng hãy 
giữ lòng mình đơn giản. Hãy tin tưởng ở tinh thần 
vững mạnh và trái tim mở rộng của con hơn là bất 
cứ dụng cụ máy móc nào. Mẹ hy vong con tận 
hưởng chiếc iPhone mới đáng kính sợ này. Một lần 
nữa, mẹ gửi lời chúc mừng Giáng Sinh tới con.

Mẹ…”
          (Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức chuyển dịch từ Internet)

                           Trích : conggiaovietnam,net

CHUYỆN NGẮN --  DẤU ĐINH               
Mollie lúc nhỏ tính khí hay giận dỗi, thường nói 
hoặc làm một vài việc không thông cảm cho người 
khác. Sau này bố cô ta nói với cô rằng chỉ cần cô 
mỗi khi làm một việc mà không suy nghĩ, thì ông ta 
sẽ đóng một cái đinh trên cái đà cửa, và nếu mỗi khi 
suy nghĩ giúp người một việc gì đó thì ông sẽ nhổ ra
một cái đinh.

Khi đinh đóng vào rất nhiều thì làm sao có thể nhổ 
nó ra hết được chứ, thật là một sự thách thức, nhưng 
cuối cùng sự hy vọng ấy cũng có ngày đến, trên đà 
cửa chỉ còn lại một cái đinh cuối cùng.

Khi bố cô nhổ ra cái đinh cuối cùng, Mollie rất đắc 
ý nhảy lên vui mừng và nói:

          - “Bố coi nè, hết đinh rồi”.

Bố cô ta vừa tán đồng vừa nói:

          - “Có thể không phải thế, đinh thì hết rồi, nhưng 
những dấu đinh vẫn còn.”
                                                                   (Lovasik)

——————————————————
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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%.

Hoàn toàn miễn phí cho những thông báo về sinh hoạt 
mục vụ của các Giáo xứ và Cộng đoàn tối đa 1/3
trang, hoặc các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành tối 
đa 1/4 trang. Nếu quá giới hạn nêu trên cũng như các 
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.

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

THÔNG BÁO

Trong chiều hướng nâng cao kiến thức về Kinh Thánh 
và Luân Lý cho các giảng viên giáo lý và giáo dân 
trong vùng Houston-Galveston, ban Giáo Lý Việt-nam 
xin loan báo ba lớp học sắp tới của Cha Anthony Đinh 
minh -Tiên, OP. như sau:

(1) Lớp “Nhập Môn Tân Ước”: Khai giảng Thứ Sáu, 
ngày 25 tháng 1, 2013.
      - Địa điểm: Phòng học của Tu Xá Thánh Đaminh 
(12314 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086), bên cạnh 
nhà xứ Lavang. Ghi danh với Sơ Hương: 281-999-1672
      - Thời gian: mỗi tối Thứ Sáu, từ 7-9 PM, trong 
vòng 4 tháng.
      - Khóa học này có online. Xin liên lạc với anh 
Phong (832) 275-5631.

(2) Lớp “Ba Nhân Đức Đối Thần: Tin, Cậy, Mến”: 
Khai giảng Thứ Năm, ngày 24 tháng 1, 2013.
      - Địa điểm: Phòng học bên cạnh Nguyện Đường 
Lavang (12320 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086). 
      - Thời gian: mỗi tối Thứ Năm, từ 7-9 PM, trong 
vòng 4 tháng.
      - Khóa này đòi hỏi đã có kiến thức về luân lý theo 
Thánh Thomas Aquinas.

(3) Lớp “Bốn Nhân Đức Trụ”: Tiếp tục Thứ Ba, ngày 8 
tháng 1, 2013.
      - Địa điểm: Trung Tâm Giáo Dục của Giáo-xứ Lộ 
Đức (6550 Fairbank N. Houston, Houston, TX 77040). 
      - Thời gian: mỗi tối thứ ba, 7-9 PM, trong vòng 4 
tháng.
      - Đây là lớp cuối cùng trong chương trình bốn năm.
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Đăng quảng cáo xin liên lạc: Cô Nguyễn Thanh Bình 281-783-9018; email: tbn52003@gmail.com


