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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 

  

 

 

 

Suy Niệm lời Chúa 
 

 Nói lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy  
                            

1. Lời Chúa thường hay gây “dị ứng”: 
 

Lời Chúa là “Lời sáng tạo”, “Lời quyền năng”, “Lời yêu thương”, “Lời an 

ủi”… nhưng cũng là “Lời thường gây dị ứng”. Thông thường, ai cũng thích 

gặp được những “lời yêu thương”, “lời an ủi”. Nhất là cứ mỗi độ Tết đến, 

ai ai cũng mong “bốc” được một câu Lời Chúa đầy khích lệ, an ủi như “Hỡi 

những ai lao đao vất vả, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho…”, 

hoặc “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp…”, hoặc “Phúc cho biết xót 

thương vì họ sẽ được thương xót”, v.v... hoặc ít ra, một Lời khuyến thiện 

chung chung như “Thầy là đường, sự thật, sự sống; không ai đến được với 

Cha mà không qua Thầy”. Nhưng nhiều người sợ nhất là “bốc phải” những 

câu như “Khốn cho các ngươi bọn biệt phái giả hình…”, hoặc “hỡi nòi rắn 

độc, trốn đâu cho khỏi cơn thịnh nộ sắp đến…”; thậm chí có người sợ những 

câu có liên hệ tới tài chánh như “Ngươi hãy về bán hết của cải phân phát cho 

kẻ nghèo rồi hãy đến theo ta”, hoặc dị ứng cả với những câu có liên quan tới 

việc làm hòa, nhường nhịn, tha thứ: “Ta không bảo phải tha bảy lần mà là 

bảy mươi lần bảy”, “hãy về làm hòa đã rồi đến dâng lễ…” 
 

Tại sao lại sợ những câu Lời Chúa như thế. Đơn giản, vì tin và hiểu rằng: 

Chúa đã nói thì không thể sai được, và Chúa Phán mà cố tình không thực 

hiện là mắc lỗi với Chúa, là không toàn tâm toàn ý với Lời Chúa.  
 

Trích đoạn Tin Mừng thánh Luca liên tiếp hai Chúa Nhật, vừa rồi và hôm 

nay, đã cho thấy rõ hai thái độ của dân Na-da-rét trước Lời Chúa. Vừa nghe 

Chúa công bố lời của Ngôn sứ I-sa-ia “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai 

tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó…” họ liền phấn khởi “tán thành và 

thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. Nhưng sau đó, khi 

nghe chính những Lời của Đấng là “Ngôn sứ trên mọi sứ ngôn” phán 

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình … vào thời 

ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng 

không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Sy-ri thôi”, 

thì “mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ”, đến độ muốn thủ tiêu Người 

bằng cách xô xuống núi. 
 

Quả thật, Lời Chúa thường hay gây dị ứng là thế. Cho nên bài học đầu tiên 

của “chương trình lời Chúa” hôm nay đó chính là: xin cho con thành tâm 

đón nhận Lời Chúa, cho dù Lời đó có gây dị ứng, có làm “trầy vi tróc vảy”, 

   

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 

www.cgvnhouston.org 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 

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm C -  03-02-2013 
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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) 

 

 

 có kết án con, có bôi nhọ con, có làm cho con bầm dập, có khiến con hổ 

ngươi… đúng như lời trong thư Do Thái đã dạy: 
 

"Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai 

lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán 

tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). 
 

Để có được một thái độ như thế trước Lời Chúa không phải là chuyện của 

một sớm một chiều, mà là một cuộc “trường chinh” của nguyện cầu và cố 

gắng, và trên hết, là thái độ khiêm hạ. Khiêm hạ tự nhận sự yếu đuối, tội 

lỗi, bất toàn trước Lời Chúa, như người trộm lành thuở xưa: “Chúng ta 

chịu như thế nầy là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông nầy đâu 

có làm điều gì trái” (Lc 23,41). Chỉ với thái độ đó, Lời Chúa sẽ đưa chúng 

ta đến ngưỡng cửa của sự giải thoát đích thực, của hạnh phúc vĩnh hằng: 

“Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đường” (Lc 

23,43). 
 

2. Không tránh né sứ vụ “mang lời Chúa”. 
 

Chính vì “Lời Chúa hay gây dị ứng cho người nghe” như thế, nên không ít 

người đã thoái thác nghĩa vụ mang lời Chúa, tránh né “sứ vụ ngôn sứ”. 

Chuyện nầy đã từng xảy ra với các vị đại ngôn sứ như Mô-sê: “Con là ai 

mà dám đến với vua Pha-ra-ô…” (Xh 3,11), như Ê-li-a xin cho được chết 

“Lạy Chúa, đủ rồi! Bấy giờ xin Chúa lấy mạng con đi, vì con chẳng hơn gì 

cha ông con” (1 V 19,4), như Giê-rê-mi-a: “Ôi lạy Đức Chúa là Chúa 

Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6), và đặc biệt 

như trường hợp Giô-na: Chúa bảo “mang Lời Chúa tuyên rao” ở Ni-ni-vê, 

ông ta đã trốn đi lối khác: “Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi Tác-

sít, tránh nhan Đức Chúa” (Gn 1,3). 
 

Đức Kitô trong Tin Mừng vừa được công bố, không dừng lại ở “khoản” 

dân chúng thán phục, hoan hô để tận hưởng cái “thành công ban đầu tại 

quê hương” trong sứ vụ ngôn sứ vừa mới khởi sự; mà Ngài đã “tới luôn 

bác tài”, sẵn sàng vạch trần thói xấu của dân chúng đồng hương Na-da-rét, 

cái thói “coi mặt mà bắt hình dong”, đánh giá con người chỉ bằng cái mã 

hình thức và coi thường những thân phận thấp cổ bé miệng. “Ông nầy 

không phải là con ông Giu-se đó sao?” Và dĩ nhiên, cái cung cách hành 

xử sứ  vụ  ngôn  sứ  như thế, hầu hết đều dẫn tới “thiệt thân”. Nhẹ là bị săn  

đuổi như Ê-li-a, Giê-rê-mia…nặng là “đi đứt cuộc đời” như Gioan Tẩy 

Giả, Chúa Giêsu, mục sư Luther King, Đức Giám mục Rômêrô… 

Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM 

từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật 

Phụ Trách  
 

          AC. Trần Tú - Mai Dung     281-467-5223 - Traneight1117@sbcglobal.net 

           AC. Nguyễn Lập - Huệ        281-253-9761 - lap.nguyen@yahoo.com 

              A. Đỗ Minh Tân                281-736-7970 - tanm1000@gmail.com 

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

mauvnguyen@yahoo.com 

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. Nguyên Văn Thông       713-922-6921  - anguyen810@gmail.com 

                C. Nguyễn Thanh Bình      281-783-9018  - tbn52003@gmail.com 
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Và như thế bài học thứ hai trong “câu chuyện Lời 

Chúa” hôm nay đó chính là hãy can đảm “mang lấy 

Lời Chúa và tuyên rao” cách thành tâm, can đảm. Dĩ 

nhiên, không đợi đến lúc có được quyền cao chức trọng 

mới thi hành hiệu quả sứ vụ nầy, mà mỗi một cuộc đời 

đều là một cuộc lên đường thi hành sứ vụ ngôn sứ.  
 

3. Nói Lời Chúa làm sao cho thuyết phục: 
 

Còn nếu hỏi: Phải rao giảng Lời Chúa làm sao, phải thể 

hiện sứ vụ ngôn sứ thế nào? thì Bài Đọc II hôm nay với 

chủ đề “Bài ca Đức Mến” trong thư của thánh Phaolô 

gởi giáo đoàn Cô-rin-tô là một câu trả lời tuyệt vời 

nhất: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài 

người, và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức 

mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, 

chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên 

tri, và được biết hết mọi bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay 

có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà 

không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì…” (1Cr 

13,1-2). 
 

Hình như có một điệp khúc trong một bài ca của nhạc sĩ 

Trần Tiến đó là “hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa 

cháy, háy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu…” . 
 

Vâng, làm ngôn sứ, thi hành sứ vụ rao giảng Lời Chúa 

đó chính là “nói lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy”. 

Nếu lời Chúa không được chuyển tải bằng ngôn ngữ 

của tình yêu, một tình yêu đã được cảm nghiệm, đã 

được sống, thì chỉ là một cuộc “tuyên truyền, một cuộc 

vận động chính trị, một cuộc ba hoa quảng cáo…” của 

trường phái “mồm loa mép dãi”, chứ không bao giờ là 

thuộc trường học của Chúa Giêsu, của Tin Mừng. Mà 

để “nói lời tình yêu” như thế, thì người mẹ người cha 

nào không nói được với con cái trong mái ấm gia đình 

của mình, người chồng người vợ nào không nói được 

với nhau trong cuộc sống lứa đôi? Anh chị em ruột thịt 

lẽ nào không nói được hai tiếng thương nhau, bạn bè 

cùng trang lứa, cùng học hành, cùng nghề nghiệp, cùng 

cảnh ngộ… lẽ nào không trao cho nhau được một ánh 

mắt thân thiện, một tiếng nói chân tình? Những người 

chưa một lần được nghe nói đến giới luật tình yêu, chưa 

một lần nhìn thấy cây Thánh giá với một con người bị 

chết trần truồng vì yêu… thì có thể ngập ngừng với hai 

tiếng “yêu thương”, chứ chúng ta, những người Kitô 

hữu, chúng ta đã được đào tạo, trui rèn trong cái trường 

dạy yêu thương từ Bê-lem đến Đồi Sọ, từ cái dấu chỉ 

Thánh giá đơn sơ nhất được vẽ trên mình đến cả 365 

ngày cử hành hy lễ tình yêu, thì không thuộc được hai 

chữ “yêu thương” mới là lạ. 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau đừng để hôm nay 

“Chúa Giêsu băng qua giữa chúng ta mà đi” như một 

người khách lạ, nhưng xin Người hãy ở lại trong tâm  

 hồn mỗi người chúng ta để dạy bảo chúng ta học thuộc 

ngôn ngữ tình yêu của chính Ngài, hầu ra đi mang Lời 

Chúa chia sẻ cho anh em chung quanh bằng chính cuộc 

sống thấm tràn Đức Mến. Amen. 
 

Jos Hiền (dongcong.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CÙNG TRĂN TRỞ 
 

                     DỨT KHOÁT KHÔNG PHÁ THAI 
  

                                              VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ 
 

 

Ứng cử viên cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ tại 

tiểu bang Indiana là Richard Mourdock, đã gây nên 

một cơn địa chấn chính trị, khi tuyên bố những thai 

nhi do hậu quả của hiếp dâm cũng là do bởi ý Chúa. 

Ông nói thẳng ra như vậy trong một cuộc tranh luận 

tranh cử vào ngày 23.10.2012 để nói lên sự chống đối 

của mình trước những ca phá thai vì bị hiếp dâm hay 

loạn luân. 
 

 “Tôi đã phải tranh đấu với bản thân mình trong một 

thời gian dài để nhận thức Sự Sống là một món quà 

đến từ Thiên Chúa và tôi nghĩ rằng dù cho Sự Sống 

được bắt đầu trong một tình trạng bị hiếp dâm đáng 

ghê tởm, thì đó vẫn là điều mà Chúa đã hoạch định.” 
 

Sau buổi tranh luận ông còn không ngần ngại viết xuống: 

Thiên Chúa tạo thành nên Sự Sống và đó là quan điểm 

của tôi. Ngài không muốn có ai bị hiếp dâm và tôi không 

bao giờ ngụ ý rằng Ngài muốn điều đó. Hiếp dâm thật 

đáng ghê tởm và quý vị nào đó muốn xuyên tạc lời của 

tôi đều lố bịch và bệnh hoạn hết. 
 

Xin xem: http:// 

politicalticker.blogs.cnn.com/2012/10/23/gop-senate-

candidate-pregnancies-from-rape-gods-will/?hpt=hp_t2 
 

Nhận định của người gởi bài: 
 

Số phụ nữ có thai vì bị hiếp dâm tại Hoa Kỳ chỉ là một 

con số  rất  nhỏ  khoảng  32 ngàn  trường hợp  so  với 6,7 

triệu ca mang thai hàng năm. Dù không bị hiếp dâm thì 

vẫn có 1,5 triệu lượt phá thai mỗi năm. 
 

Xin xem: http://www.businessinsider.com/yes-women-

can-get-pregnant-from-rape-2012-8 
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Có thai vì bị hiếp dâm tức là hậu quả của một tội ác, 

người phụ nữ đã phải chịu đau khổ về một tội ác thì 

không có lý do gì để tội ác đó cứ tiếp diễn thêm một 

lần nữa trên cơ thể nạn nhân. Đó là lập luận ồn ào của 

phe ủng hộ phá thai kèm theo mánh khóe gài bẫy 

những người nhẹ dạ. 50% phụ nữ mang thai hàng năm 

cho rằng mình bị mang thai ngoài ý muốn. Điều này 

cũng có nghĩa mình đã trở thành nạn nhân phục vụ nhu 

cầu tình dục của người chồng hay người yêu. Vì ta đã 

là một nạn nhân thì ta cũng phải có quyền từ khước hậu 

quả bằng cách phá thai. 
 

Nếu phe Phò Sự Sống (Pro-Life) cũng bị lung lạc với 

lập luận của phe Phò Chọn Lựa (Pro-Choice) chủ 

trương tự do phá thai với nhấn mạnh rằng phá thai vì bị 

hiếp dâm là chính đáng, (vì người phụ nữ bị cưỡng 

bức, là nạn nhân đau khổ của một tội ác, chứ không có 

tự do lựa chọn), thì lung lạc này sẽ còn lôi kéo phe Phò 

Sự Sống đi thêm một bước nữa cũng nghiêng theo phe 

Phò Chọn Lựa với chủ trương: phá thai vì có thai ngoài 

ý muốn cũng chính đáng luôn vì người phụ nữ đâu 

muốn có thai, việc có thai là ngoài ý muốn của họ, gây 

nên đau khổ rất nhiều cho họ. 
 

Khi chấp nhận phá thai vì bất cứ lý do gì thì chung 

cuộc người ta sẽ đi tới chấp nhận phá thai vì tất cả mọi 

lý do. 
 

Ông Richard Mourdock đã không đặt sự nghiệp chính 

trị của mình lên trên lương tâm của mình khi nói lên 

điều nhiều triệu người khác đồng quan điểm mà không 

nói ra vì nhiều lý do, đó là trẻ em là Món Quà đến từ 

Thiên Chúa và chỉ có Ngài mới thực sự tạo thành nên 

trẻ em được. 
 

Ông cho biết đã phải suy tư dằn vặt rất nhiều mới có 

thể đi đến nhận thức này. 
 

NGUYỄN TRUNG 

(Trích từ Ephata số 533) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________            

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Học cách quên 
 

Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn 

bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính 

mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất 

chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có 

những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc. 

Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình  dài 

  

  

 
 

CHÚC MỪNG 
 

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 26-1-2013, Thánh Lễ 

Truyền Chức Phó Tế Vĩnh Viễn cho 29 Thầy đã được 

cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh 

Tâm, Houston, Texas. Đức Hồng Y Daniel DiNardo 

chủ tế với hơn 30 linh mục đồng tế, cùng với trên 100 

phó tế vĩnh viễn và sự tham dự đông đảo của cộng 

đồng Dân Chúa. Trong số các phó tế vĩnh viễn được 

lãnh nhận thiên chức có Thầy: 
 

Giuse Nguyễn Đức Cường  
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể 

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận 

Galveston-Houston xin chúc mừng và chia vui với 

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, cách riêng với 

gia đình Thầy Phó Tế  Giuse Nguyễn Đức Cường và 

chị Hằng. 
 

Linh mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ 

Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 

 

không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn 

phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu 

như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi 

nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất 

chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. 
 

Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng 

bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi 

mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. 
 

Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược 

trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh 

nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải 

vướng bận thêm. Sẵn sàng quên đi là một cách cân 

bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối 

mặt với cuộc sống. 
 

Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm 

của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi 

nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì 

người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân 

mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống 

thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người 

khác. Rất nhiều người thích câu thơ: "Xuân có hoa 

bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. 

Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là 

mùa đẹp của nhân gian. 
 

Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, 

sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc 

thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp 

(Trích từ Internet) 
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Với lòng biết ơn sâu xa, Dân Kitô giáo đã luôn luôn tôn 

kính Đức Trinh Nữ Maria, chiêm ngắm Mẹ như nguyên 

lý mọi niềm vui đích thực của chúng ta.  
 

Thật vậy, khi đón nhận Ngôi Lời Vĩnh Cửu trong lòng 

khiết trinh vô nhiễm, Đức Maria rất thánh đã sinh ra 

Đức Giêsu Kitô, Linh mục Thượng phẩm đời đời, Đấng 

Cứu độ duy nhất của thế giới. Trong Ngài, chính Thiên 

Chúa đã đến gặp gỡ con người, đã nâng họ lên từ thân 

phận tội lỗi và đã ban cho họ sự sống đời đời, nghĩa là 

sự sống của chính Ngài. Bởi đó, khi hiến mình vâng 

theo thánh ý của Thiên Chúa, Đức Maria đã tham dự 

một cách độc nhất vô song vào nhiệm cục cứu độ. Bằng 

cách đó, Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa, Cửa 

Thiên Đàng, và là Đấng làm cho chúng ta được vui 

mừng. 
 

Trong ý nghĩa đó, toàn thể Giáo Hội chiêm ngưỡng các 

bà mẹ của các linh mục và chủng sinh với lòng cảm 

mến và biết ơn sâu xa. Được vinh dự lãnh nhận sứ vụ 

cao quý làm mẹ, họ đã khởi đầu cho tiến trình đào tạo 

ơn gọi. Vì thế với niềm vui tận đáy lòng, tôi thân ái ngỏ 

lời với họ. 
 

Quả thật, những người con mà các bà đã sinh thành 

dưỡng dục, được chính Chúa Kitô tuyển chọn từ đời 

đời, để trở thành “những người bạn yêu dấu” của Ngài. 

Như vậy, những người con đó trở nên công cụ sống 

động, rất cần thiết cho sự Hiện Diện của Ngài giữa thế 

gian. Nhờ bí tích Truyền chức, đời sống của các linh 

mục được Chúa Giêsu chiếm hữu và được chìm sâu 

trong Ngài, để nhờ họ, chính Chúa Giêsu ngự đến và 

hoạt động giữa loài người. 
 

Mầu nhiệm này thật lớn lao, khiến cho linh mục còn 

được gọi là “alter Christus” - “Chúa Kitô khác”. Thật 

vậy, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, thân phận 

con người nghèo khó được nâng lên kết hiệp một cách 

mới mẻ và sâu xa hơn với Ngôi Vị của Chúa Giêsu, để 

giờ đây linh mục trở thành nơi gặp gỡ với Con Thiên 

Chúa nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Quả 

thế, khi linh mục giảng dạy đức tin của Hội Thánh là 

chính Chúa Kitô nói với dân của Ngài qua con người 

linh mục; khi linh mục cử hành các Bí tích, đặc biệt là 

Bí tích Thánh Thể, là chính Chúa Kitô nhờ thừa tác vụ 

linh mục mà hoạt động cứu chuộc nhân loại và biểu lộ 

sự hiện diện thực sự của Ngài giữa thế gian. 
 

Thông thường, ơn gọi linh mục xuất phát từ gia đình, 

trong tình yêu của cha mẹ và trong môi trường giáo dục  

 đầu tiên. Chính trong mảnh đất màu mỡ ấy, việc sẵn 

sàng đón nhận và vâng theo thánh ý Thiên Chúa mới 

có thể bén rễ và hút được dưỡng chất cần thiết. Đồng 

thời, mỗi ơn gọi đều thể hiện một nét đặc sắc không 

thể giảm thiểu, tiêu biểu cho đặc tính của mỗi gia đình 

nơi ơn gọi được nảy sinh, nó vượt khỏi mọi suy tính 

của loài người và luôn mời gọi tất cả phải canh tân. 
 

Trong đặc tính mới mẻ này, Chúa Kitô hoạt động 

trong cuộc đời những người Ngài đã kêu gọi và tuyển 

chọn, tất cả mọi người trong gia đình – cả những 

người thân cận – đều có ảnh hưởng, nhưng cách đặc 

biệt hơn là sự góp phần bởi chính đời sống của người 

mẹ. Thực vậy, những sự an ủi thiêng liêng riêng biệt 

và không ai có thể làm được, chỉ có thể đến từ một 

người mẹ đã cưu mang trong lòng mình người con mà 

giờ đây trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô. Quả 

thật, người mẹ không thể vui mừng hơn, khi nhìn thấy 

cuộc đời của con mình, không những được hoàn thiện, 

mà còn được đong đầy bằng tình thân ái thiêng liêng 

đặc biệt, bao hàm và biến đổi họ hướng về cuộc sống 

vĩnh cửu. 
 

Nếu tư cách của người có ơn gọi và chức thánh 

thường phát sinh một “khoảng cách” không mong đợi, 

thì tôn trọng đời sống của người con, một cách huyền 

nhiệm vẫn là điều căn bản hơn những sự phân cách tự 

nhiên khác. Kinh nghiệm thực tế hơn hai ngàn năm 

của Hội Thánh dạy rằng người mẹ đón nhận người 

con linh mục trong cách thế hoàn toàn mới và bất ngờ, 

nhiều khi họ được mời gọi phải ý thức rằng hoa trái 

của lòng dạ mình, bởi thánh ý Thiên Chúa, là một 

“người cha” sinh thành và chăm sóc đời sống thiêng 

liêng của vô vàn vô số anh chị em mình. Mỗi người 

mẹ của linh mục là “con của con mình” một cách 

huyền nhiệm. Thế nhưng, trong tư cách làm mẹ mới 

này, bà lại có thể đồng hành với con mình trong lời 

cầu nguyện và sự hy sinh, tuy âm thầm nhưng rất hiệu 

quả và vô cùng quý giá, cho sứ vụ linh mục của người 

con. 
 

Tư cách “làm cha” mà các linh mục đã dâng hiến để 

cho toàn thể Dân thánh của Chúa được chúc phúc, thì 

các chủng sinh cũng phải được chuẩn bị, cần phải cầu 

nguyện không ngừng và hiến tế chính bản thân mình. 

Bởi vì sự tự do chấp nhận thánh ý Thiên Chúa sẽ làm 

cho họ được đổi mới và mạnh sức, và cũng bởi vì các 

linh mục sẽ không bao giờ mệt mỏi trong cuộc chiến 

hàng ngày của đức tin và luôn hiệp thông cách trọn  

Thư gửi các bà mẹ của các linh mục, chủng sinh  

và tất cả những người liên hệ trong ơn gọi làm mẹ thiêng liêng  
 
 

“Causa nostrae Letitiae - Đức Bà làm cho chúng con vui mừng” 
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vẹn đời sống của chính mình với hiến tế của Chúa 

Giêsu. 
 

Những hoạt động trợ giúp đích thực như thế luôn cần 

thiết trong sinh hoạt của Hội Thánh, và ngày nay dường 

như còn khẩn thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong bối 

cảnh Tây phương bị tục hóa, đang chờ đợi và đòi hỏi 

một sự loan báo căn bản và mới mẻ về Chúa Kitô. Vì 

thế, các bà mẹ của các linh mục và chủng sinh đại diện 

cho một “đạo binh” đặc biệt, từ đất thấp họ dâng lên 

trời cao những lời cầu nguyện và của lễ hiến dâng, và 

còn đông số hơn là những người mẹ từ trời cao hằng 

chuyển cầu cho mọi ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống 

trên cuộc đời của những vị mục tử thánh thiêng. 
 

Vì lý do này, với cả con tim tôi ước muốn được khích 

lệ và ngỏ lời cám ơn cách đặc biệt tới tất cả các bà mẹ 

của các linh mục, chủng sinh và - cùng với họ - tất cả 

những người nữ thánh hiến và giáo dân, theo lời kêu 

mời tôi đã ngỏ trong Năm Linh Mục, đã nhận lãnh ơn 

làm mẹ thiêng liêng đối với những người được kêu gọi 

tới thừa tác vụ linh mục, bằng cách hiến dâng chính đời 

sống, lời cầu nguyện, sự hy sinh đau khổ, sự mệt mỏi 

bệnh tật, cũng như mọi niềm vui nỗi buồn vì sự trung 

tín và việc thánh hóa nơi các thừa tác viên của Chúa. 

Đang khi trở nên như thế, họ được tham dự vào tước 

hiệu đặc biệt trong tư cách làm mẹ của Hội Thánh với 

mẫu gương và được thành toàn trong chức vị là Mẹ 

Thiên Chúa của Đức Maria rất thánh. 
 

Cuối cùng, một tâm tình cảm tạ đặc biệt xin dâng lên 

trời cao, nơi những bà mẹ đã được gọi ra khỏi cuộc 

sống đời này, giờ đây họ đang chiêm ngắm cách tràn 

đầy vinh quang của Đức Kitô linh mục thượng phẩm 

đời đời, trong Ngài các con của họ được tham dự vào 

sứ vụ linh mục, và họ chuyển cầu cách huyền nhiệm 

cho các người con linh mục của họ bằng một cách thế 

duy nhất và vô cùng hữu hiệu. 
 

Cùng với những tâm tình cầu chúc cho một Năm Mới 

tràn đầy ân sủng và bình an, với cả con tim, tôi ưu ái 

gửi tới tất cả và từng người mẹ phúc lành trìu mến nhất, 

nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và 

Mẹ của các linh mục ban cho các bà được ơn dành cho 

những người luôn gắn kết triệt để vào Đức Mẹ, người 

môn đệ hoàn hảo và là Con của Con mình. 

 

Hồng Y Mauro Piacenza, 

 Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ  

  

 

 

 

 

 
 

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện 

cho sự hiệp nhất Kitô 
 

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa 

Chúa nhật 20-1-2013, ĐTC Biển Đức 16 đã giải thích 

ý nghĩa phép lạ của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, mời 

gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín 

hữu Kitô, cũng như kêu gọi chấm dứt thảm trạng tàn 

sát các thường dân vô tội trong các cuộc xung đột hiện 

nay trên thế giới. 
 

Hàng ngàn tín hữu đã tụ tập tại Quảng trường thánh 

Phêrô dưới trời mưa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi 

đọc kinh, ĐTC nói: 
 

Anh chị em thân mến! 
 

Hôm nay phụng vụ trình bày Tin Mừng về tiệc cưới 

Cana, một giai thoại được thánh Gioan là chứng nhân 

tận mắt kể lại. Giai thoại này được đặt trong Chúa nhật 

hôm nay, ngay sau mùa Sinh Nhật, vì cùng với cuộc 

viếng thăm của các Đạo Sĩ đông phương, và biến cố 

Chúa Giêsu chịu phép rửa, họp thành 3 biến cố hiển 

linh, nghĩa là sự tỏ mình ra của Chúa Kitô. Thực vậy, 

biến cố tiệc cưới Cana là “khởi đầu các dấu lạ” (Ga 

2,11), nghĩa là phép lạ đầu tiên do Chúa Giêsu thực 

hiện, qua đó Ngài biểu lộ công khai vinh quang của 

Ngài, khơi dậy niềm tin của các môn đệ. Chúng ta hãy 

gợi lại vắn tắt những gì xảy ra trong tiệc cưới ở Cana. 

Xảy ra là họ thiếu rượu và Đức Maria, Mẹ Chúa 

Giêsu, nói với Con của Mẹ về điều đó. Chúa trả lời là 

giờ của Ngài chưa tới; nhưng rồi Ngài vẫn theo lời yêu 

cầu của Mẹ Maria và sau khi 6 chum nước lớn được 

đổ đầy, Chúa biến nước thành rượu, rượu ngon tuyệt 

hảo, ngon hơn rượu trước đó. Với “dấu lạ” này, Chúa 

Giêsu tỏ mình ra như vị Hôn Phu cứu thế, đến để thiết 

lập với dân Ngài giao ước mới và vĩnh cửu, theo lời 

các ngôn sứ: “Như hôn phu vui mừng vì hôn thê, 

Thiên Chúa của ngươi cũng vui mừng vì ngươi” (Is 

62,5). Và rượu là biểu tượng niềm vui ấy của tình yêu; 

nhưng rượu cũng ám chỉ máu mà Chúa Giêsu sẽ đổ ra 

vào thời sau cùng, để ký kết hôn ước của ngài với nhân 

loại.  
 

“Giáo Hội là hiền thê của Chúa Kitô, Đấng làm cho 

Giáo Hội trở nên thánh thiện và tươi đẹp nhờ ân sủng 

của Ngài. Nhưng hôn thê này gồm những con người  
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họp thành, luôn cần được thanh tẩy. Và một trong những 

tội nặng nhất làm biến dạng khuôn mặt của Giáo Hội là 

tội chống lại sự hiệp nhất hữu hình của Hội Thánh, đặc 

biệt là những chia rẽ lịch sử đã chia cách các tín hữu Kitô 

và cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Chính trong 

những ngày này, từ 18 đến 25-1, đang diễn ra Tuần cầu 

nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một thời điểm 

ngày càng được các tín hữu Kitô và các cộng đoàn đón 

nhận, khơi dậy nơi mọi người ước muốn và sự dấn thân 

tinh thần để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Theo nghĩa đó, 

buổi canh thức cầu nguyện mà tôi đã có thể cử hành cách 

đây khoảng 1 tháng, tại Quảng trường thánh Phêrô này, 

với hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi ở Âu Châu tựu về, và 

cùng với cộng đoàn đại kết Taizé: đó là một thời điểm 

hồng phúc trong đó chúng ta đã cảm nghiệm vẻ đẹp được 

liên kết với nhau thành cộng đoàn duy nhất trong Chúa 

Kitô. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy cùng nhau 

cầu nguyện để chúng ta có thể thực hiện “Điều mà Chúa 

đòi hỏi chúng ta” (Mi 6,6-8), như chủ đề Tuần cầu 

nguyện cho sự hiệp nhất năm nay; một đề tài được một số 

cộng đồng Kitô tại Ấn độ đề nghị, mời gọi hãy quyết liệt 

tiến bước về sự hiệp nhất hữu hình giữa tất cả các tín hữu 

Kitô và, như những anh chị em trong Chúa Kitô, khắc 

phục mọi thứ kỳ thị bất công. Thứ sáu tới đây (25-1-

2013), vào cuối những ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất 

này, tôi sẽ chủ sự Kinh Chiều tại Đền thờ Thánh Phaolô 

ngoại thành, trước sự hiện diện của các đại diện các Giáo 

Hội khác và các Cộng đoàn Giáo Hội 
 

“Các bạn thân mến, ngoài ý nguyện cho sự hiệp nhất các 

tín hữu Kitô, một lần nữa tôi muốn thêm ý nguyện cho 

hòa bình, để trong các cuộc xung đột, rất tiếc là vẫn còn 

đang diễn ra, các cuộc thảm sát thường dân vô tội được 

đình chỉ, mọi bạo lực được chấm dứt, và tìm được can 

đảm đối thoại và thương thuyết”. Chúng ta hãy cầu xin sự 

chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh, “Đấng trung gian ân 

phúc, cho cả hai ý nguyện đó.” 
 

Chào thăm tín hữu 
 

Sau khi ban phép lành, ĐTC đã chào thăm các tín hữu 

bằng 6 thứ tiếng khác nhau, không kể tiếng Ý. Bằng tiếng 

Pháp, Ngài cũng đề cập đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp 

nhất và nói: “Chúng ta hãy dấn thân cụ thể yêu thương 

nhau để thế gian tin. Xin Chúa ban chúng ta, đặc biệt 

trong Năm Đức Tin này, ơn hoán cải tâm trí để tình hiệp 

thông giữa các tín hữu đã chịu phép rửa được thực sự hữu 

hiệu.” 
 

Với các tín hữu nói tiếng Đức, ĐTC giải thích một ý 

nghĩa của tiệc cưới Cana và nhận định rằng “Theo lời xin 

của Mẹ Maria và nhờ sự cộng tác của những người giúp 

việc đổ đầy 6 chum nước, Chúa đã giúp đỡ đôi tân hôn 

trong tình trạng khó khăn. Sự kiện này khích lệ chúng ta  

 hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của Mẹ Maria và như 

những người giúp việc trong trình thuật Tin Mừng, 

Mẹ khích lệ chúng ta hãy tin nhận Lời Chúa Giêsu, 

cộng tác với Ngài và bước theo Ngài để tiến bước 

đến cùng Thiên Chúa.” 
 

Bằng tiếng Tây Ban Nha, ĐTC đặc biệt chào nhóm 

tín hữu thuộc giáo xứ Bửu Huyết ở thành phố Valen-

cia. Ngài nhắc đến tiệc cưới Cana, qua đó Chúa 

Giêsu làm cho con người được tràn đầy hồng ân cứu 

độ mà tự mình con người không thể đạt được. Đón 

nhận hồng ân Chúa ban, hồng ân đức tin và hy vọng 

nơi Chúa Giêsu, đó chính là điều làm cho tâm hồn 

con người thực sự được sung mãn. 
 

Sau cùng, bằng tiếng Ý, ĐTC chào thăm các gia 

đình và tín hữu thuộc các giáo xứ, hội đoàn và 

phong trào khác nhau. Ngài cầu chúc tất cả một 

Chúa nhật và một tuần lễ tốt đẹp. 
 

G. Trần Đức Anh OP  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 

Đức Thánh Cha tiếp kiến 
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 
 

VATICAN. Lúc 10 giờ 30 sáng 22-1-2013, ĐTC 

Biển Đức 16 đã tiếp kiến Ông Nguyễn Phú Trọng, 

Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dịp 

Ông hướng dẫn phái đoàn cấp cao của Đảng và Nhà 

Nước Việt Nam viếng thăm một số nước Tây Âu. 
 

Sau khi hội kiến với Ông Tổng Bí Thư trong vòng 

30 phút, ĐTC đã gặp chung và chào thăm 10 vị 

trong đoàn tháp tùng, trong đó có Phó Thủ Tướng 

Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng ngoại giao Phạm 

Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và đầu tư Bùi 

Quang Vinh, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính phủ, 

Trung Tướng Phạm Dũng cũng là thứ trưởng Bộ nội 

vụ và một số vị khác như thứ trưởng quốc phòng, 

chủ tịch Ủy ban ngoại giao của đảng cộng sản Việt 

Nam, thứ trưởng Bộ công an, Đại Sứ Nguyễn Hoàng 

Long của Việt Nam tại Roma, v.v.  
 

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng ĐTC 

bức sơn mài có hình Chùa Một Cột ở Hà Nội, và 

ngài tặng ông một bức tranh hình một phông ten 

trong nội thành Vatican.  
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Tiếp đến phái đoàn của Ông Tổng Bí Thư đã gặp gỡ 

và hội kiến với ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh 

Tòa Thánh, với sự hiện diện của Đức TGM Domi-

nique Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cùng với 

một số chức sắc thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh. 
 

Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết 

“Đây là lần đầu tiên một vị Tổng Bí Thư đảng cộng 

sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo 

cấp cao của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong 

các cuộc nói chuyện thân mật các vị đã bàn về những 

vấn đề có quan hệ đối với Việt Nam và Tòa Thánh, 

đồng thời bày tỏ ước muốn một số tình trạng còn tồn 

đọng sớm được giải quyết và sự cộng tác phong phú 

hiện nay có thể được củng cố”. 
 

Đây là lần thứ 3 một nhân vật cấp cao của Việt Nam 

được ĐTC Biển Đức 16 tiếp kiến tại Vatican, sau thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Nguyễn 

Minh Triết. 
 

Trong thời gian qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa 

Thánh và Nhà Nước Việt Nam vẫn gặp gỡ hàng năm 

để thảo luận về quan hệ hai bên. Một trong những kết 

quả của quan hệ này là phía Nhà Nước Việt Nam đồng 

ý để Tòa Thánh bổ nhiệm một vị Đại diện không 

thường trú tại Việt Nam, đó là Đức TGM Lepoldo 

Girelli hồi năm 2011. (SD 22-1-2013) 
 

G. Trần Đức Anh OP 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______

__ 

 

ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU 

TRONG GIA ĐÌNH  

CÔNG GIÁO 
 

 
 

 

... Chúng tôi là một gia đình trẻ sống tại Montesilvano 

một thị trấn nhỏ nằm cạnh biển ở Abruzzo miền Trung 

nước Ý. Trưởng gia đình là Ba Luca và cô công-chúa 

tí-hon lên 7 tuổi tên Chiara. Tôi và anh Luca lấy nhau 

từ hơn 10 năm, nhưng chúng tôi yêu nhau gần 21 năm 

qua. 
 

Câu chuyện tình yêu của chúng tôi cũng giản dị như 

bao câu chuyện tình yêu khác, nhưng đối với riêng  

 chúng tôi thì nó lại mang nét đặc thù, cao cả và tuyệt 

đẹp! Bởi vì, chính THIÊN CHÚA đã thực hiện và còn 

tiếp tục thực hiện giấc mơ lành thánh của Ngài trên 

cuộc đời chúng tôi. 
 

Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi mang đủ màu sắc: vui 

buồn, sướng khổ, lao nhọc và khó khăn. Cùng lúc 

chúng tôi hưởng nếm không biết bao nhiêu dịu ngọt êm 

ái của tình yêu do cuộc sống chung mang lại. Ban đầu, 

lúc mới gặp nhau, chúng tôi cứ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ 

tình cờ thoáng qua rồi sẽ biến mất. Ai ngờ, đó lại là 

cuộc gặp gỡ định mệnh, bởi lẽ càng có dịp gặp nhau 

chúng tôi càng ngạc nhiên khám phá ra nhau và đi đến 

chỗ yêu nhau đậm đà thắm thiết! 
 

Tình yêu và niềm vui trong cuộc gặp gỡ đã giúp chúng 

tôi nhận ra những khác biệt giữa hai người, đồng thời ý 

thức rằng những khác biệt lại bổ túc và hòa điệu theo 

đúng chương trình của THIÊN CHÚA khi dựng nên 

người nam và người nữ. Và cho đến nay chúng tôi vẫn 

còn ngỡ ngàng chiêm ngắm nét cao cả của mầu nhiệm 

tình yêu đôi lứa. 
 

Đức Tin và Tình Yêu là đôi chân vững chắc chúng tôi 

dùng để bước đi trong cuộc đời. Đó cũng là 2 hồng ân 

cao quí nhất THIÊN CHÚA trao ban cho chúng tôi và 

đến phiên mình, chúng tôi muốn thông truyền lại cho 

“cô công-chúa bé-nhỏ mĩ-miều” của chúng tôi. Đó là 

bé Chiara. Như bao gia đình Công Giáo khác đang 

sống trong bầu khí xã hội tục hóa, vô thần và hưởng 

thụ ngày nay, chúng tôi cũng cảm thấy thật lo âu. 

Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp cho “cô con gái 

cưng” càng lớn khôn càng khám phá ra niềm vui và 

sức mạnh của Đức Tin. Đức Tin duy nhất đặt nơi 

THIÊN CHÚA là CHA Nhân Hậu Vô Biên. 
 

Đây cũng là đề tài mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 

nhắn nhủ chúng tôi trong Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới các 

Gia Đình lần thứ V tại Valencia bên Tây-Ban-Nha hồi 

tháng 7 năm 2006 (1-9/7/2006). Đức Thánh Cha 

khuyến khích cha mẹ thông truyền Đức Tin cho con 

cái trong bầu khí ấm êm của gia đình 
 

Trong một thế giới mà hôn nhân và gia đình đang bị 

giao động vì những lực lượng sự dữ quấy phá - như 

hôn nhân đồng phái, sống chung không kết hôn - các 

đôi vợ chồng trẻ Công Giáo chúng tôi được mời gọi 

nêu cao giá trị của gia đình và làm chứng rằng:- Sống 

thánh thiện trong cuộc sống lứa đôi là điều có thể thực 

hiện được!  
 

Đây là một nghĩa vụ khó khăn nhưng cần thiết, nếu 

chúng ta không muốn để cho niềm vui và ánh sáng 

Đức Tin bị tắt lịm đi. Niềm hy vọng Công Giáo giúp 

chúng ta tin rằng gia đình không phải là ảo tưởng, là 

huyền thoại, mà là thực tại vững chắc giúp chúng ta  



 

BTDL 3-02-13  tr. 9 

 

nhìn về tương lai với trọn niềm tin yêu phó thác. 
 

Bí quyết của đời sống hôn nhân gia đình là mỗi ngày 

bắt đầu lại trong tình yêu như lời Đức Thánh Cha Biển

-Đức XVI nhắn nhủ các gia đình: 
 

Nguồn suối niềm vui Kitô phát xuất từ xác tín chúng ta 

được THIÊN CHÚA yêu thương, yêu thương từng 

người một, yêu thương bằng một Tình Yêu đậm đà 

trung tín. Một Tình Yêu vượt xa mọi bất-trung thất-tín 

của chúng ta. Một Tình Yêu luôn tha thứ và tiếp tục 

tha thứ, không ngừng tha thứ. 
 

Tình Yêu là sức mạnh duy nhất và thực tiễn nhất trong 

công cuộc giáo dục. Kẻ nào được yêu thì đến phiên 

mình cũng được mời gọi yêu thương. Yêu và chứng tỏ 

gương mặt đích thật của Tình Yêu. Yêu và làm chứng 

cho Tình Yêu. Yêu và can đảm đáp lại tiếng gọi của 

Tình Yêu và sự sống. Đây chính là điều Giáo Hội chờ 

đợi nơi phần đóng góp của các gia đình Công Giáo. 

Đó cũng là điều các gia đình Công Giáo có thể trao 

tặng Giáo Hội bằng chính cuộc sống đơn sơ và gương 

mẫu. Chúng ta hãy cho đi trong vui tươi và hãy hát 

vang ca tụng sự sống. Các Gia Đình Công Giáo hãy 

chiến thắng thách đố thời đại bằng một cuộc sống 

thánh thiện. 
 

(Chứng từ của bà Annaida Di Rosario D'Alcini)  
 

... “Anh chị em đã được chúng tôi dạy phải sống thế 

nào cho đẹp lòng THIÊN CHÚA, và anh chị em cũng  

 đang sống như thế. Vậy, nhân danh Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh chị em 

hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh chị em rõ chúng tôi 

đã lấy quyền Đức Chúa GIÊSU mà ra những chỉ thị 

nào cho anh chị em. Ý muốn của THIÊN CHÚA là anh 

chị em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, mỗi người 

hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh 

thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê 

dục vọng như dân ngoại, là những người không biết 

THIÊN CHÚA. Về điểm này, đừng ai làm tổn thương 

hay lừa dối người anh chị em mình, vì Chúa là Đấng 

trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng 

báo trước và cảnh cáo anh chị em. Thật vậy, THIÊN 

CHÚA đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng 

sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy 

trên, thì không phải khinh thường một người phàm, 

nhưng khinh thường THIÊN CHÚA; Đấng hằng ban 

cho anh chị em Thánh Thần của Người” (1Thêxalônica 

4,1-8).  

 

(”Il Massimalissimo per un  

impegno di vita”, anno XX, 

 n. 114,  Luglio-Agosto 2006,  

trang 32-33) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

  
 

  “HÃY ĐẾN VỚI CHA” và “HÃY HỌC CÙNG CHA” 

Chủ đề: "Giêsu ơi, con tín thác vào Chúa! - Jesus, I trust in You!” 

Thứ Sáu và Thứ Bảy 

Đề tài 1 - Con tín that vào Chúa - khi chống trả cám dỗ 

Đề tài 2 - Con tín thác vào Chúa - khi thống hối tội lỗi 

Đề tài 3 - Con tín thác vào Chúa - khi quằn quại khổ đau 

Đề tài 4 - Con tín thác vào Chúa - khi khẩn thiết nguyện cầu 

Đề tail 5 - Con tin nơi Chúa như Mẹ Maria - “Phúc vì đã tin” 

Chúa Nhật 

Đề tài 1: Lòng Thương Xót  Chúa - Thời Điểm 

Đề tài 2: Lòng Thương Xót  Chúa - Cứu Độ 

Đề tài 3: Lòng Thương Xót  Chúa - Sứ Giả Faustina 

Đề tài 4: Lòng Thương Xót  Chúa - Sứ Điệp Tình Thương 

Đề tài 5: Lòng Thương Xót  Chúa - Tông Đồ Chúa Tình Thương Gioan Phaolô II 

Mang thân phận yếu hèn, tội lỗi 

và khổ đau, không ai không cần 

đến Lòng Thương Xót Chúa, nhất 

là trong Mùa Chay và Năm Đức 

Tin. Chúng ta hãy đáp lại lời 

Chúa mời gọi: «hãy đến với Cha» 

và «hãy học cùng Cha» để cảm 

nghiệm “ách Cha êm ái - gánh 

Cha nhẹ nhàng”! 

 

Chương trình: từ 7:30 tối Thứ Sáu 15/3/2013 tới 6:30 tối Chúa Nhật 17/3/2013  

tại Co-Cathedral of the Sacred Heart: 1701 San Jacinto Street - Houston, TX 77002 

(Ngủ đêm: về nhà 10 giờ đêm trở lại 7 giờ sáng - Đóng góp: miễn phí / ủng hộ tùy nghi) 

Giảng huấn: Cha Nguyễn Ngọc Thụ, Cha Trần Khả và Cha Nguyễn Phi Long, CSsR  

Ghi danh: qua email hsttm-tongdochuatinhthuong@giesucontinthac.com  

hay gọi Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh (909) 974-9520 / Cao Phương Lan (832) 540-9945  

Hạn chót ghi danh: Chúa Nhật ngày 3/3/2013 (để kịp làm bảng tên và in ấn tài liệu cần) 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương xin tri ân cảm tạ và trân trọng kính mời 
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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”                             $30 / 1 tuần 

2” x 4”         $35 / 1tuân 

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 

SUY GẪM CUỐI TUẦN 
 

"Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của 

  bạn cả! Vì đơn giản… 

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc... 

Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm… 

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học... 

Và... người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm." 

“Đừng hứa khi đang... vui ! 

“Đừng trả lời khi đang... nóng giận ! 

“Đừng quyết đinh khi đang... buồn ! 

“Đừng cười khi người khác... không vui !” 

“Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.” 

“Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe” 

“Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi” 

 “Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì  

   với ta !”  
 

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


