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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 

  
 

                                                                                      Ngày 13 tháng 1 năm 2013  
 
 

Trọng kính Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ và Cộng Đoàn Dân Chúa,  
 

Qua văn thư của Đức Hồng Y DiNardo khi trao cho con trách nhiệm “Linh Mục 

Đại Diện” có nhắc nhở chu toàn hai (2) trách vụ: 
  

1. Nhóm họp thường xuyên với quý Linh Mục Việt Nam để giúp Cộng Đoàn Dân 

Chúa Việt Nam luôn hiệp nhất và trung thành với Giáo Huấn của Giáo Hội. 
  

2. Tiếp tục nâng đỡ, khích lệ và quảng bá để có thêm ơn gọi linh mục / tu sĩ từ 

Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam của chúng ta. 
 

Kính thưa mọi thành phần Dân Chúa, 
 

Trong tuần lễ này, bắt đầu từ Chúa Nhật, 13 tháng 1, Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 

đến ngày 19 tháng 1, chúng ta được nhắc nhớ cầu nguyện cách đặc biệt để có thêm 

nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, cũng như mỗi người phải có nhiệm vụ quảng bá 

cách tích cực ơn gọi thánh hiến. Qua văn thư ngày 12 tháng 12 năm 2012 gửi đến 

quý Linh mục trong Tổng Giáo Phận, Đức Hồng Y kêu gọi các giáo xứ, cộng đoàn 

sắp xếp các ngày Thứ Năm đầu tháng để mọi thành phần Dân Chúa có cơ hội Chầu 

Thánh Thể với mục đích cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. 
 

Xin quý phụ huynh cầu nguyện, nâng đỡ và khích lệ cho các con em biết quảng đại 

đón nhận thánh ý Chúa qua việc tìm hiểu sống ơn gọi Linh mục và tu sĩ. Nếu  

những bậc phụ huynh đã và đang khích lệ cho con cái trong việc đáp lời mời gọi 

của Đức Kitô, và muốn hiểu con em của mình có thể trở thành linh mục hoặc tu sĩ 

xin đề nghị các bậc phụ huynh hoặc chính các em có thể liên lạc với Lm. Gioan 

Hoàng Đạt, Giám Đốc Ơn Gọi trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, điện 

thoại: 713-652-8239; hoặc với Lm. Giuse Nguyễn Văn Trung, Giám Đốc Đại 

Chủng Viện St. Mary, 713-686-4345 hoặc một linh mục nào khác để biết thêm chi 

tiết về ơn gọi sống đời thánh hiến.  
 

Xin mọi người tiếp tục nâng đỡ qua lời cầu nguyện cũng như hợp tác đắc lực với 

quý Linh Mục Việt Nam để cùng giúp các thành phần Dân Chúa tiếp tục thăng tiến 

trong ơn gọi của mỗi người; và nhất là sẽ có thêm nhiều ơn gọi hiến dâng để trở 

thành linh mục hoặc tu sĩ thánh thiện của Giáo Hội. 
 

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của Mẹ Maria tiếp tục trào ban 

muôn ơn lành trên toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa. 
 

Chân thành trong Chúa Kitô,  

 
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ  

   

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 
 

GIÁM ĐỐC ƠN GỌI 
Lm. Gioan Hoàng Đạt 

713-652-8239 
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Trung 

713-686-4345 
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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 

 

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 

Chúa Giêsu chịu phép rửa  
  

                                                            Lc 3,15-16.21-22 
 

CẤP ĐỘ THANH TẨY 
 

“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3,16) 
 

Suy niệm: Muốn sống khoẻ, con người cần phải sạch sẽ vệ sinh. Con 

người luôn có nhu cầu thanh tẩy mình khỏi những dơ bẩn do môi trường 

bên ngoài cũng như do sự đào thải tế bào của cơ thể bên trong. Về mặt 

luân lý, con người cũng cần phải thanh tẩy mình khỏi những vết bẩn tinh 

thần. Gioan Tẩy Giả đã đến đánh thức nhu cầu thanh tẩy lương tâm nơi 

nhiều người bằng cách ăn năn hối cải những việc làm xấu xa tội lỗi của 

mình và dốc quyết làm điều thiện. Nhưng việc thanh tẩy của Gioan chưa 

phải là triệt để vì tội lỗi vẫn chưa được xoá bỏ. Gioan làm chứng rằng con 

người cần phải được thanh tẩy ở một cấp độ sâu xa hơn, do Đấng được 

Thánh Thần ngự xuống, Đấng ấy “sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và 

lửa.” 
 

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy nhu cần cần phải thanh tẩy chính tâm hồn của 

bạn bằng cách không ngừng hoán cải để kết hiệp với Ngôi Lời Nhập Thể, 

là Đấng chịu đóng đinh thập giá và đã sống lại? Mời bạn dìm mình, dìm 

những tư tưởng sâu kín trong lòng bạn, dìm chính linh hồn của bạn vào 

dòng nước và dòng máu chảy ra từ cạnh sườn của Đấng Cứu Thể để được 

tái sinh vào sự sống mới. 
 

Sống Lời Chúa: Mỗi lần lãnh nhận bí tích hoà giải, tôi quyết tâm chừa bỏ 

hẳn một tội mà tôi thường phạm nhất, một nết xấu mà tôi thường quyến 

luyến nhất. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình vẫn đang sống đời sống của 

một con người cũ, con người của xác thịt với những đam mê nghịch với 

thần khí, xin Chúa thanh tẩy chúng con bằng lửa tình yêu và Thánh Thần 

của Ngài. 

CHÚA  NHẬT 

TUẦN 1  TN - C 

 

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

mauvnguyen@yahoo.com 
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VIẾT VỀ ƠN GỌI 
tinh thần của Phúc Âm. Tuy hiện nay những trường hợp 

như thế không nhiều, nhưng nếu không cảnh giác, cứ để 

chúng tự do phát triển, thì chúng ta có lý do để sợ: Chức 

vụ linh mục và tu sĩ có thể bị tục hóa. Lúc đó, sẽ thực 

hiện Lời Chúa phán: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu 

ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5, 5). 

Tình hình như thế sẽ đưa Hội Thánh về đâu? 
 

2.  Khiêm nhường khi gặp thử thách 
 

Không linh mục, tu sĩ nào mà không bị thử thách là để 

được thanh luyện. Thử thách là một cách Chúa yêu 

thương. 
 

Có những thử thách đoán trước được. Có những thử 

thách xảy ra đột ngột. 
 

Có những thử thách thuộc thể xác. Có những thử thách 

thuộc tâm hồn. 
 

Có những thử thách hợp lý hợp tình. Có những thử 

thách bất công vô lý, ngược tình. 
 

Thánh vương Đavít đã tả cảnh thử thách bằng những lời 

bi đát sau: 
 

“Mạng sống con bị chôn vùi như cát bụi. Tấm thân này 

nằm bẹp dưới bùn đen” (Tv 44, 26) 
 

“Thân sâu bọ, chứ đâu còn là người, Con bị đời mắng 

chửi khinh khi, Thấy con, ai cũng chê cười lắc đầu bĩu 

môi, nói lời mỉa mai” (Tv 22, 7-8). 
 

Thử thách nhiều khi rất nặng nề. Cho dù đạo đức chấp 

nhận, con người vẫn cảm thấy đau đớn, nhọc nhằn. 
 

Lúc đó, phải rất khiêm nhường luôn kiên nhẫn. Như lời 

Chúa Giêsu phán : “Những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ 

ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 24, 13). 
 

Khiêm nhường cầu nguyện sẽ được Chúa ban ơn kiên 

nhẫn vượt qua được thử thách. Thường thì những thử 

thách đó thuộc loại lớn. 
 

Thế nhưng, những ai đã có kinh nghiệm trong đời sống 

linh mục, tu sĩ, sẽ thấy thử thách mà các ngài trải qua 

thường ngày là rất thường. Như những cám dỗ về tiền 

bạc, những thiên kiến, những ganh tỵ, những đòi hỏi 

của xã hội, những áp lực trong nội bộ, nhất là phải vâng 

lời chu toàn bổn phận hàng ngày. 
 

Chính vì những thử thách trên đây thuộc loại bình 

thường, xảy ra hằng ngày, nên nhiều linh mục tu sĩ 

không để ý lắm. Do đó mà dễ vấp ngã. 
 

Chúa Giêsu dạy: "Phải cầu nguyện và tỉnh thức” (Mt 

26, 44). 
 

Nhưng thực tế cho thấy: Về lâu về dài, người ta cũng dễ 

chểnh mảng với cầu nguyện và tỉnh thức. Thành ra, số 

người vấp ngã khi gặp thử thách lớn thì không nhiều. 

Nhưng số người đầu hàng trước những thử thách nhỏ lại 

khá đông. 

 KHIÊM NHƯỜNG TRONG ƠN GỌI  
LINH MỤC VÀ TU SĨ 

            ĐGM GB Bùi Tuần 
 

húa Nhật thứ IV sau Phục sinh được chọn là 

ngày cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. 
 

Khi nói về việc cầu nguyện cho ơn gọi linh 

mục và tu sĩ, chúng ta thường hiểu thế này: Xin Chúa 

thương ban cho Hội Thánh nhiều linh mục và tu sĩ 

thánh thiện. Nghĩa là chúng ta nghĩ đến lượng và 

phẩm. 
 

Lời cầu trên đây là chính đáng. Rất nhiều nơi thiếu 

linh mục và tu sĩ. Rất nhiều nơi có số linh mục và tu 

sĩ tương đối đông, nhưng không phải tất cả số đông 

đó đều thánh thiện. 
 

Ở đây, tôi xin phép giới hạn chia sẻ vào mặt thánh 

thiện. Trong thánh thiện, tôi để ý đến một nhân đức 

mà thôi, đó là đức khiêm nhường. 
 

Khiêm nhường cũng là lãnh vực rộng lớn. Nên, tôi 

chỉ xin nói thoáng qua về vài điều, mà thực tế hiện 

nay thúc bách. 
 

1.  Khiêm nhường nhận mình bất xứng với chức 
quyền được trao 

 

Thánh vương Đavít đã rất khiêm nhường khi nói 

mình chỉ là kẻ ngu si, như con vật: 
 

“Con quá ngu si chẳng hiểu, trước mặt Ngài, con như 

thú vật mà thôi” ( Tv 72, 22) 
 

Còn Đức Mẹ Maria, khi được Chúa chọn, đã cúi đầu 

nhận mình chỉ là “người nữ tỳ của Chúa” ( Lc 1, 38). 
 

Trong Kinh Thánh và truyện các thánh có vô vàn 

gương khiêm nhường trước mọi chức quyền được 

trao ban. 
 

Trên thực tế tại Việt Nam, rất nhiều linh mục và tu sĩ 

đã theo gương khiêm nhường các thánh để lại và 

Kinh Thánh đã dạy. 
 

Thế nhưng, cũng không thiếu trường hợp khiến 

những ai có trách nhiệm đào tạo nhân sự của Hội 

thánh phải cảnh giác. 
 

Bởi vì: 
 

Đã có những đấu tranh trong lãnh vực chức quyền. 

Đã có  những vận động để được địa vị. Đã có những 

giới thiệu chính mình như ứng viên xứng đáng của 

những trọng trách. Đã có những lễ tạ ơn và giới thiệu 

quá đáng sau khi được chức tước. 
 

Trong  đạo  những  trường  hợp  đó  bị coi là xa lạ với 

C 
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3.   Khiêm nhường trước những biến chuyển của 
tình hình 

 

Đời linh mục, tu sĩ chúng ta là những biến chuyển lịch sử 

tiếp nối. 
 

Lịch sử đời biến chuyển. Lịch sử đạo chuyển biến. 
 

Trước những biến chuyển lịch sử đạo đời, tôi vừa phải 

trung thành với cội nguồn Phúc Âm, vừa phải hiện diện 

có trách nhiệm với từng chặng đường lịch sử, mà tôi 

không tránh được. 
 

Muốn được như thế, tôi phải cố gắng tìm sống Phúc Âm 

trong từng chặng đường lịch sử một cách hữu hiệu nhất 

theo ý Chúa. 
 

Đem chân lý đời đời áp dụng vào tình hình cụ thể nơi 

chốn và thời gian tôi được sai đến, đó là điều không dễ. 

Sẽ là ngây thơ, nếu tôi chỉ biết có cội nguồn Phúc Âm, 

mà quên hiện tại lịch sử. Sẽ là phản chứng, nếu tôi chỉ lo 

một phần hiện tại, mà quên giá trị đời đời của Phúc Âm. 
 

Ý thức tầm quan trọng của những biến chuyển trong tình 

hình, nhiều linh mục tu sĩ đã có những suy nghĩ và hành 

động sáng suốt, để việc phục vụ cộng đoàn, Hội Thánh và 

Đất Nước được hữu hiệu theo ý Chúa.Và đó là khiêm 

nhường trước những biến chuyển của tình hình. 
 

                                                                     

  

VĂN HÓA 

 

 

 

9 câu hỏi rất khó  

        9 câu trả lời tuyệt vời. 
 

Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà 

hiền triết xứ Hy Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với 

mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết 

xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các 

câu hỏi: 
 

1.- Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt? 
 

      - Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện 

hữu. 
 

2. - Trong các vật, vật nào đẹp nhứt? 
 

         - Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế. 
 

3. - Trong các vật, vật nào lớn nhứt? 
 

         - Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng 

tạo. 
 

4.  - Trong các vật, vật gì vững bền nhứt? 
 

           - Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn. 
 

5.  - Trong các vật, vật nào tốt nhứt? 
 

      - Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt 

đẹp. 
 

6.  - Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt? 
 

      - Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận 

bên kia vũ trụ. 
 

7.   - Trong các vật, vật chi mạnh nhứt? 
 

       - Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn 

to lớn nhứt. 
 

8.   - Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt? 
 

             - Khuyên bảo. 
 

9.    - Trong các việc, việc nào khó nhứt? 
 

              - Tự biết mình. 

 

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục 
 

Giêsu ơi! Xin tặng cho trần thế  

Những linh mục không câu nệ chuyện gì?  

Những linh mục luôn chỉ biết cho đi  

Những linh mục luôn sống vì yêu Chúa. 
 

Những linh mục không mê đời nhung lụa 

Đây linh mục luôn là của mọi người  

Này linh mục như ngàn nụ hoa tươi  

Cho trần thế những nụ cười thân thiện. 
 

Giêsu ơi! Xin Ngài hãy hiện diện  
Để linh mục luôn tận hiến cho đời 

Luôn nâng đỡ những ai bị bỏ rơi 

Và nhất là người sống đời nghèo khó. 
 

Giêsu ơi! Xin tình yêu Chúa đó 
Mãi lớn lên mãi thắm đỏ ân tình 

Để linh mục trọn đời biết hy sinh  

Sống như Chúa luôn quên mình phục vụ. 
  

HoaBangTuyet  

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 

http://thanhlinh.net/node/41308
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TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 

Ý: Ngày Ý Hòa Bình Thế Giới tại Sicile 
       

      Bùi Hữu Thư  
 

Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục "hãy trở nên 

những người kiến tạo hòa bình chân chính" 

ROME, Ngày 3, tháng 1, 2013 (Le Monde vu de Rome). 

Đức Tổng Giám Mục Palerme, Paolo Romeo đã tuyên bố 

nhân dịp Thánh Lễ đầu năm: "Những người kiến tạo hòa 

bình chân chính là những người yêu mến, bảo vệ và cổ võ 

cho đời sống con người trong mọi chiều kích: cá nhân, 

cộng đồng và siêu việt." 
 

Nhắc lại các quan điểm nòng cốt của điện văn của Đức 

Thánh Cha cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, được tổ chức 

ngày 1 tháng Giêng tại Palerme, Sicile, Đức Tổng Giám 

Mục người Ý đã đặc biệt yêu cầu các giới chức hành 

chánh của thành phố "phải hướng về tương lai", về một 

tương lai hòa bình, dựa trên các "giá trị đạo đức và tâm 

linh", để có thể mang lại cho thành phố một bộ mặt cộng 

đồng, sẵn sàng "cam đoan cho sự thật của con người và 

gia đình, cho quyền sống và cho việc làm." 
 

Bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, bảo 

vệ cấu trúc tự nhiên của gia đình gồm có một người đàn 

ông và một người đàn bà yêu mến nhau, và kết hợp để tạo 

dựng đời sống cho con cái, và bảo vệ công ăn việc làm. 

Đức Hồng Y Romeo đã nhấn mạnh về tầm quan trọng 

của một "Phòng vệ" cụ thể cho các giá trị này và cho sự 

tiến bộ của xã hội. 
  
Ngài nói: Cổ võ cho hòa bình đòi hỏi một "sự khôn 

ngoan và kiên nhẫn" để có thể "xác định các nguyên nhân 

đích thực của các vấn đề và để tìm các giải pháp cụ thể", 

và muốn được như vậy không có nghĩa là "nhắm mắt bỏ 

qua các sự căng thẳng, những sự bất công, những tranh 

chấp trong thành phố yêu quý của chúng ta." 
 

Đức Tổng Giám Mục Palerme mời gọi mỗi người phải 

vượt thắng lòng bi quan, ngài nhắc rằng "sự thất bại thực 

sự là không tin tưởng nơi con người, nơi khả năng cao cả 

và nhu cầu là con người phải được cứu vớt khỏi sự dữ ", 

vì như vậy là "một lời dối trá về con người", và chúng ta 

không thể để cho xẩy ra  như vậy. 
 

Đức cha Salvatore Gristna, Tổng Giám Mục Catane trong 

điệp văn cuối năm đã nói: Tất cả những điều này đòi hỏi 

phải có "sự tôn trọng, ngay thẳng, nhiệt thành và quảng 

đại”. Và một khoa sư phạm chân thành, như Đức Thánh 

Cha Benedict XVI đã nhấn mạnh trong điệp văn của ngài, 

một  khoa  sư phạm biết học hỏi để "nói không đối với sự 

trả thù, nhận biết mình làm gì sai trái, và chấp nhận 

những lời xin lỗi mà không cần chờ đợi được tha 

thứ." 
 

Trong chiều hướng của điệp văn về hòa bình năm 

2012, Đức Cha Gristina đã nhấn mạnh là "phải giáo 

dục giới trẻ về công lý và hoà bình", ngài nhấn 

mạnh về tầm quan trọng của một "nền giáo dục xã 

hội hữu hiệu", và một "nhân chứng có thể tin cậy" 

của tất cả mọi người. 
 

Ngài nhấn mạnh: Nền giáo dục là một điều khẩn 

cấp, mời gọi các người trưởng thành phải hoạt dộng 

cho hòa bình, phải "thực hiện một cuộc gặp gỡ có 

kết quả giữa các nhà giáo dục và những người sẵn 

sàng để được dậy dỗ". Sự khẩn cấp này kêu gọi mỗi 

người, mỗi gia đình, “phải thực thi quyền hạn của 

các phụ huynh là giáo dục con cái, đặc biệt là về 

lãnh vực luân lý và tôn giáo." 
 

Ngài lập lại những lời của Đức Thánh Cha: Trong 

trách vụ bao la là giáo dục cho hòa bình, các cộng 

đồng tu sĩ phải chú ý đặc biệt, cũng như các trường 

tiểu học, trung học và đại học phải "đóng góp quan 

trọng không chỉ cho việc đào tạo các thế hệ lãnh 

đạo, mà còn phải cải tổ các cơ quan công cộng, quốc 

gia và quốc tế." 
 

Đức Tổng Giám Mục Catane kết cuộc điệp văn của 

ngài bằng lời kêu gọi phải lắng nghe và vâng theo 

các giáo huấn của Đức Thánh Cha trong năm mới 

này. Ngài nhắc rằng họ là những người phải mang 

lại những giải pháp khả dĩ thực hiện được cho việc 

tôn trọng phẩm giá con người, cho sự mong đợi của 

các gia đình, và cho sự an vui đích thực của các cá 

nhân và cộng đồng.  

 

 

Lạy Chúa, hôm nay chúng con tha thiết xin Chúa 

ban cho thế giới được một nền hòa bình thực sự và 

dài lâu, ban cho mọi tâm hồn được sự bình an của 

Chúa, như Chúa đã phán : “Thầy để lại sự bình an 

của Thầy cho anh em” (Ga 14,27). 
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LỜI MỜI GỌI 
 

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 tự do tôn giáo, 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. 

 

CÁC ƠN TIỂU XÁ, ĐẠI XÁ VÀ TOÀN XÁ 
 

Theo định nghĩa trong Tự điển Tín lý thần học thì: 
 

   - Ân xá (indulgence) (xóa bỏ, xóa tội  ngoài Bí Tích  

Giải Tội, cho những tín hữu làm tròn những điều 

kiện được Giáo Hội Công Giáo (GH) qui định  như:  
 

1/ làm việc lành GH chỉ định (đọc kinh, ăn chay...). 
 

2/ viếng nơi thánh GH chỉ định (viếng nhà thờ, nghĩa địa). 
 

3/ kính vật thánh GH chỉ định (hôn kính xương thánh). 
 

   - Tiểu xá (partial indulgence) (tha cho hối nhân một 

phần hình phạt, thời trước khi còn sống, ngày nay 

trong luyện ngục). 
 

   - Đại xá hay Toàn xá (plenary indulgence) (tha cho hối 

nhân hoàn toàn hình phạt...). 
 

Đại xá và Toàn xá giống nhau về ơn ban, nhưng khác 

nhau về lúc dùng "từ" này. 
 

Thông thường người ta dùng "đại xá", nhưng những 

trường hợp đặc biệt như  Năm Linh mục, Năm thánh... 

người ta dùng "Toàn xá" nghe long trọng hơn, và kéo sự 

chú ý của người lãnh nhận. 
 

Người lãnh ân xá phải giữ điều kiện GH dạy: 
 

1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lãnh ân xá. 

Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục lòng ăn 

năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã 

phạm - Tông huấn Ân xá 26). 
 

2. - Xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại 

xá (hiểu là trước sau vài 3 tuần). 
 

    - Rước lễ chính ngày lãnh đại xá. 
 

   - Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (đọc một kinh 

Lạy Cha, một kinh Kính mừng. Khi viếng nhà thờ: 

đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính). 
 

Khi còn sống càng lãnh nhiều ân xá càng tốt cho mình sau 

này. 
 

                                                           Lm. Mark Báu, cmc 

 

 

 

 

 Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá  
Năm Đức Tin 

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston 
 

Trong Năm Thánh - Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 

11 tháng 10 năm 2012 đến 24 tháng 11 năm 2013, 

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI ban ơn Toàn Xá cho 

các tín hữu: 
 

A. Kính viếng một trong những Nhà Thờ được 

Đức Hồng Y DiNardo chỉ định sau đây: 
 

     - Co-Cathedral of the Sacred Heart, Houston 

     - Shrine of the True Cross, Dickinson 

     - St. Patrick Catholic Church, Galveston 

     - Annunciation Catholic Church, Houston 

   - Our Lady of Guadalupe Catholic Church, 

Houston 

     - Prince of Peace Catholic Church, Houston 

     - Guardian Angel Catholic Church, Wallis 
 

B. Tham dự thánh lễ hoặc đọc kinh Nhật Tụng 

trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston 

trong những ngày lễ hoặc kỷ niệm sau đây: 
 

     - 8 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

     - 12 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Guadalupe 

     - 22 tháng 2, Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô 

     - 19 tháng 3, Lễ Kính Thánh Giuse 

     - 7 tháng 6, Lễ Kính Thánh Tâm Chúa 

     - 14 tháng 9, Lễ Suy Tôn Thánh Giá 

   - 11 tháng 10, kỷ niệm Ngày Khai Mạc Công 

Đồng Vaticanô II 
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  Con đã tìm thấy vài giải đáp cho vô số vấn nạn liên 

quan đến THIÊN CHÚA, những vấn nạn luôn tiềm 

ẩn nơi con từ những ngày con còn thơ bé.  
 

Một thời gian ngắn sau biến cố trên đây, diễn ra 

cuộc trao đổi sách miễn phí tại Nhà Saint-Sixte. Một 

phụ nữ mà con không hề quen mặt biết tên, đã trao 

tận tay người bạn cùng phòng với con, một cuốn 

Kinh Thánh và nói rõ là xin giao lại cho con. Có lẽ 

sẽ không bao giờ con biết được người phụ nữ ấy là 

ai và có lẽ cũng sẽ không bao giờ bà có thể biết 

được rằng nguyên sự kiện lật từng trang của Cuốn 

Kinh Thánh đã mang đến cho con không biết bao 

nhiêu ơn lành hồng phúc! Bởi vì chính nó khởi đầu 

cho hành trình của con tiến về với THIÊN CHÚA. 

Trước tiên con nhận phép rửa trong Thánh Linh vào 

một cuối tuần khi tham dự Alpha Campus. Tiếp đến 

con làm một cuộc giao hòa với thân phụ mà con cắt 

đứt mối liên hệ từ bao lâu nay. Sau cùng, con xưng 

tội và rước lễ lần đầu. 
 

Song Thân con vô cùng sung sướng khi chứng kiến 

cảnh sống hiện tại của con. Đặc biệt thân mẫu con 

bắt đầu suy tư và trở về với Đức Tin Công Giáo nhờ 

hành trình thiêng liêng của con. Và câu chuyện đời 

con chưa dừng lại nơi đây, bởi vì con ghi danh gia 

nhập Nhóm Trẻ chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức. 

Muôn vàn cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA là CHA 

Nhân Ái đầy lòng thương xót. 
 

... “Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của 

THIÊN CHÚA? Nào có ai hiểu được THIÊN CHÚA 

muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư 

tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân 

xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ 

bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ 

trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó 

mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải 

nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc 

thượng giới, có ai dò thấu nổi hay không? Ý định 

của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, 

chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi 

thần khí thánh? Chính vì thế mà đường lối người 

phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con 

người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, 

và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Sách 

Khôn Ngoan 9, 13-18). 
 

(Reims-Ardennes, Vie Diocésaine, n 1333, Septem-

bre 2012, trang 17). 
 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

NÀO CÓ AI BIẾT ĐƯỢC Ý ĐỊNH CỦA 

THIÊN CHÚA? 
 

... Anh Jordan 20 tuổi là tín hữu Công Giáo thuộc Tổng 

Giáo Phận Reims ở miền Bắc nước Pháp. Gần đây anh 

đã xưng tội và rước lễ lần đầu. Hiện tại anh chuẩn bị lãnh 

bí tích Thêm Sức. Xin nhường lời cho anh kể lại lộ trình 

từ nhạc Rock cuồng điên đến Đức Tin trong Giáo Hội 

Công Giáo. 
 

Thế là đã một năm trôi qua kể từ ngày con đến sống tại 

Nhà Saint-Sixte, nơi con giữ nhiệm vụ canh cửa và tiếp 

khách. Nhà Saint-Sixte là cư xá của các nam sinh viên. 

Con sống chung một phòng với một sinh viên. Việc chia 

sẻ phòng với một người khác và việc tiếp khách đã cho 

phép con tăng trưởng trong chín-chắn chững-chạc, trong 

trật-tự ngăn-nắp và học biết cách thức tạo mối giao hảo 

với tha nhân. 
 

Nhưng thay đổi quan trọng nhất đối với con nằm trên 

bình diện thiêng liêng. Đúng ra con không hề chọn lựa 

nơi chốn này để thay đổi lối sống, nhưng con tin chắc 

chắn rằng chính THIÊN CHÚA đã đích thân đến gặp con 

tại đây. 
 

Như bao đứa trẻ thuộc các gia đình Công Giáo khác, con 

được rửa tội ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng thân phụ con 

không tin tưởng gì ráo trọi trong khi thân mẫu con hoàn 

toàn không sống đạo. Con cũng không hề hấp thụ nền 

giáo dục tôn giáo nào đến từ phía Ông Bà Nội Ngoại. 

Tuy nhiên, vào lúc Ông Nội con qua đời năm con lên 11 

tuổi đã nẩy sinh nơi con một số vấn nạn về cuộc sống. Và 

vì không có ai tháo gỡ các khúc mắt này, con đã dìm 

mình trong một thế giới tăm tối tràn đầy thác loạn. Con 

đọc các sách báo Satan, tham dự các “lễ đen” của giáo 

phái thờ Satan và chỉ nghe nhạc Rock cuồng điên. Tất cả 

cuộc đời con đều mang màu đen u ám của quỷ dữ. Con 

mặc toàn áo quần màu đen và ngay cả việc con bọc sách 

vở cũng toàn bằng giấy đen. 
 

Thế nhưng kể từ ngày con đến ở nơi Cư Xá Sinh Viên 

này, con bắt đầu sống theo tiết nhịp của những cuộc gặp 

gỡ thân tình, chạm mặt với đủ thứ hạng người hoàn toàn 

khác biệt nhau. Cũng chính tại đây con giao tiếp với các 

sinh viên thường lui tới Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo 

vào mỗi chiều thứ tư. Một ngày, con đọc thấy các bích 

chương loan báo khởi đầu một hành trình tiến về Đức 

Tin: Alpha Campus. Đây là các buổi gặp gỡ để nói về 

THIÊN CHÚA và trao đổi về các vấn nạn liên quan đến ý 

nghĩa cuộc sống con người 
 

Thế rồi kể từ ngày 5-10-2011, ngày con bước chân vào 

Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo, con có thể quả quyết 

rằng, một cái gì đó đã thay đổi trong con.  
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Lịch trình Năm Đức Tin: 

Sinh hoạt của Đức Thánh Cha 

Benedict XVI trong năm 2013  
 

Bùi Hữu Thư 1/2/2013  

 

 

 

 

                           

 

                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

VATICAN (CNS) -- Bói toán, cũng như mọi hình thức 

mê tín triệt để bị ngăn ngừa tại Vatican; và tiên tri là một 

ân sủng hiếm có trong giới báo chí. Nhưng lịch trình của 

Đức Thánh Cha Benedict XVI trong năm 2013 đã đầy rẫy 

những chương trình đã được dự trù hay có thể xẩy ra. Đây 

là 10 điều chúng ta có thể chờ xem trong năm mới. 
 

Cuộc bầu cử của nước Ý: Khi người Ý đi bầu ngày 24 

tháng 2, câu chuyện đáng chú ý đối với các quan sát viên 

ngoại quốc là việc Thủ Tướng Silvio Berlusconi đang vận 

động để được tái cử. Đối với Đức Thánh Cha và các giám 

mục Ý, mối quan tâm là các cử tri có lựa chọn một đa số 

hơi thiên tả, sẽ đưa nước Ý thành đồng điệu với các quốc 

gia Tây Phương lớn không -- và như thế thì sẽ xa lạc đối 

với giáo huấn luân lý của Công Giáo -- về các vấn đề như 

thụ thai nhân tạo và công nhận các cặp hôn nhân đồng 

tính là hợp pháp.  
 

Một Thông Điệp mới: Thông điệp thứ tư của Đức Thánh 

Cha sẽ được ban hành trong đệ nhất lục cá nguyệt, rất có 

thể trong mùa xuân, theo linh mục Dòng Tên Federico 

Lombardi, phát ngôn viên Vatican. Bàn về vấn đề đức tin, 

thông điệp này sẽ bao gồm ba phần về ba "nhân đức đối 

thần"; các thông điệp trước đây là "Deus Caritas 

Est" (2005) về bác ái, và "Spe Salvi" (2007) về hy vọng.  
 

Chầu Thánh Thể hoàn vũ trọng thể: Vào ngày lễ Mình 

Máu Thánh Chúa Kitô, 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Bene-

dict sẽ chủ sự một giờ chầu Thánh Thể được tổ chức cùng 

một lúc trên toàn thế giới, đề cao một hình thức đạo đức 

truyền thống đã bị lơi là trong các thập niên sau Công 

Đồng Vatican II, nhưng gần đây đã trở nên phổ thông hơn 

nhờ sự khuyến khích của Đức Thánh Cha. Việc này hứa 

hẹn sẽ là một trong những biến  cố khích lệ nhất trong các  

 sinh hoạt được hoạch định cho Năm Đức Tin, sẽ 

chấm dứt vào ngày 24 tháng 11.  
 

Quy chế mới cho các nhân viên y tế: Vatican dự 

trù ấn hành một bản tu chính của các Hướng Dẫn 

năm 1995 cho các bệnh viện Công Giáo, ghi nhận 

gần hai thập niên đã có các phát triển kỹ thuật và 

khuynh hướng chính trị về các lãnh vực kể cả phá 

thai, an lạc tử, nghiên cứu tế bào gốc của phôi thai 

và tạo sinh vô tính. Tài liệu này được dự trù phổ 

biến vào tháng 6, sẽ phản ảnh giáo huấn luân lý 

Công Giáo về các vấn đề y sinh học và giáo huấn xã 

hội Công Giáo về các phương thức săn sóc sức khỏe 

công bằng và hữu hiệu. 
  

Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro: Hàng 

trăm ngàn giới trẻ Công Giáo sẽ tụ tập tại Rio vào 

tháng 7 trong một tuần lễ, với cao điểm là sự hiện 

diện của Đức Thánh Cha, ngài sẽ khuyến khích họ 

trau dồi đức tin và căn tính tôn giáo. Đây sẽ là 

chuyến đi Brazil thứ hai của ngài, tại quốc gia có 

dân số Công Giáo lớn nhất thế giới, tại nơi này có lẽ 

Ngài sẽ đề cập đến các vấn đề bất bình đẳng trong 

một nền kinh tế đang phát triển, cũng như nhu cầu 

cần có một chính phủ tốt đẹp, và hòa bình dân sự tại 

toàn cõi Châu Mỹ La Tinh. 
  

Một tân đại sứ Hoa Kỳ? Chức vụ đại sứ Hoa Kỳ 

tại Vatican đã bỏ trống từ khi ông Miguel H. Diaz từ 

nhiệm sau vụ bầu cử tháng 11 năm 2012, và việc lựa 

chọn người thay thế sẽ rất tế nhị vì sự căng thẳng 

hiện thời giữa giáo hội và chính phủ Obama. Tất cả 

các cựu đại sứ đều là người Công Giáo, nhưng khó 

có thể tìm được một người chưa bầy tỏ lập trường về 

kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ -- đã bị các giám 

mục Hoa Kỳ cực lực phản đối -- vì đòi hỏi đa số các 

cơ quan Công Giáo phải cung cấp bảo hiểm cho việc 

ngừa thai và tuyệt tự, là những điều vi phạm giáo 

huấn luân lý của giáo hội. 
  

Tân Bộ Trưởng Ngoại Giao? Đức Hồng Y Tarcisio 

Bertone đã phục vụ như một phụ tá cao cấp nhất của 

Đức Thánh Cha Benedict từ năm 2006. Một số các 

nhà bình luận, nhất là trong giới báo chí Ý, đã chỉ 

trích ngài lơ là trong việc cải cách hành chánh, và 

phê bình ngài là đã thiếu sót trong việc ngăn chặn vụ 

tiết lộ các tài liệu mật "VatiLeaks". Đức Thánh Cha 

Benedict tái khẳng định niềm tin của ngài nơi cộng 

sự viên lâu dài này vào tháng 7, nhưng Đức Hồng Y 

đã quá tuổi về hưu 75 tới ba năm, do đó ngài có thể 

sẽ rời bỏ chức vụ trong năm nay. Người thay thế có 

lẽ sẽ là một người Ý khác, có thể là Hồng Y Mauro 

Piacenza, hiện nay đang là Bộ Trưởng Thánh Bộ 

Giáo Sĩ. 
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Tân Tổng Giám Mục Chicago? Hồng Y Francis E. 

George, đã trông nom Tổng Giáo Phận Chicago từ năm 

1997, đã được 75 tuổi vào ngày 16 tháng 1, năm 2012 -- 

đây là hạn tuổi các giám mục phải về hưu. Hài lòng với 

vụ trị liệu bằng hóa chất cho bệnh ung thư thận mới đây, 

ngài cho hay tình trạng sức khỏe của ngài "rất đáng hy 

vọng", và ngài nói không tính việc từ nhiệm. Tuy nhiên 

ngài đã công nhận tình trạng sức khỏe trầm trọng của 

mình và có thể Đức Thánh Cha sẽ thay thế ngài trong 

năm nay. 
 

Các hồng y mới? Con số hồng y dưới 80 tuổi, là những 

người được phép bầu lên một giáo hoàng kế vị, chỉ còn 

110 người vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha 

Benedict có thể lựa chọn việc gia tăng con số này tới mức 

hợp lệ là 120 người bằng cách triệu tập một Mật Nghị vào 

ngày hôm trước Lễ Chúa Kitô Vua (24, tháng 11, 2013), 

một dịp truyền thống để bổ nhiệm các hồng y và cũng là 

ngày cuối cùng của Năm Đức Tin. Hai người có thể sẽ 

được gia nhập hồng y đoàn là Tổng Giám Mục Gerhard 

L. Muller, bộ trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, và Tổng 

Giám Mục Vincent G. Nichols ở Westminster, Anh Quốc. 
 

Kỷ niệm Sắc Lệnh Milan: Năm 2013 là năm kỷ niệm 

lần thứ 1.700 khi Đế Quốc La Mã chính thức bao dung 

Kitô giáo, đây là một thời điểm đáng ghi nhớ của lịch sử 

giáo hội. Người ta đã hy vọng là Đức Thánh Cha Bene-

dict và Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill ở Moscow 

sẽ đồng kỷ niệm biến cố này tại Serbe là nơi sanh của Đại 

Đế Constantine I, đại đế là người đã ban hành sắc lệnh 

này. Nhưng Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ đánh dấu dịp kỷ 

niệm này một cách nào đó, có thể là sẽ đề cao những ưu 

tư chính yếu của ngài, là sự đe doạ đối với tự do tôn giáo 

trên toàn thế giới ngày nay. 
___________________________________________________________ 

 

Giải Đáp Phụng Vụ 
 

Linh mục Công Giáo dùng dầu thánh của 

Chính Thống Giáo được không? 
 

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh 

Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostol-

orum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. 
 

Hỏi: Tôi là một linh mục Công giáo Rôma, phục vụ như 

một tuyên úy trong một nhà tù của bang. Qui định an ninh 

không cho phép đưa vào nhà tù mọi vật dụng phụng vụ, 

kể cả rượu lễ, sách, bánh lễ, chén thánh, bình rượu 

nước... Tôi đã để các vật dụng này ngoài cổng nhà tù, nếu 

không, tôi không được vào nhà tù khi không có giấy phép 

ở cổng vào. Tuyên úy trưởng là một linh mục Chính thống 

giáo, và ngài giữ các dầu thánh trong văn phòng của ngài 

Tình hình chỉ phát sinh khi một người Công giáo trong 

bệnh xá yêu cầu được lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, 

nhưng người này nhập viện bên ngoài cơ sở, trước khi tôi  

 có thể đến gặp người ấy. Theo qui định, tôi không 

mang dầu thánh vào cơ sở, khi không có nhu cầu 

chung hoặc không có giấy phép vào cổng. Hộp dầu 

bằng kim loại gây báo động an ninh trong mọi 

trường hợp. Việc đưa lậu vật dụng vào nhà tù mà 

không có giấy phép vào cổng sẽ bị ít là khiển trách 

hoặc có thể bị nghỉ việc. Như thế liệu tôi có thể dùng 

dầu thánh Chính Thống Giáo để xức dầu cho một tù 

nhân Công giáo không? Cũng cần nói rõ thêm, việc 

kiếm được dầu thực vật (dầu ô liu hoặc dầu khác) 

cũng là khá khó khăn, bởi vì các dầu này chỉ được 

dùng tại nhà ăn hoặc nhà bếp trong giờ ăn, và được 

cất lại vào tủ có khóa trong các giờ khác. Có lẽ giải 

pháp tốt nhất là tìm cách thu xếp để cất dầu thánh 

Công giáo trong phòng cha tuyên úy Chính Thống 

giáo, nhưng hộp dầu bằng kim loại vẫn là chuyện 

khó giải quyết. - W. S., bang Pennsylvania, Mỹ. 
 

Đáp: Có nhiều điểm cần giải quyết. Như cha đã nói, 

giải pháp tốt nhất là tìm cách thu xếp để cất dầu 

thánh Công giáo trong phòng cha tuyên úy Chính 

Thống giáo. Nếu bình đựng kim loại là một vấn đề 

không thể vượt qua được, thì có thể bình đựng bằng 

thủy tinh, gốm sứ hoặc chất liệu khác phù hợp, sẽ 

được cho phép. 
 

Cũng có thể đưa một bình kim loại vào nhà tù sẵn, 

và sau đó mỗi năm đưa dầu vào bằng bình khác, và 

rót dầu vào bình kim loại ấy.  
 

Nếu điều này cũng không khả thi, thì cha có thể sử 

dụng các loại dầu thánh do linh mục Chính Thống 

giáo lưu trữ. 
 

Nguyên tắc liên quan là sự công nhận các bí tích của 

nhau. Giáo Hội Công Giáo công nhận tính hợp lệ 

của tất cả các bí tích được thực hiện bởi các Giáo 

Hội Chính Thống. Như vậy, Giáo Hội cũng nhìn 

nhận dầu bệnh nhân, do một giám mục Chính thống 

làm phép hợp lệ, là chất liệu bí tích hợp lệ.  
 

Điều này cũng được xác nhận bởi Sách Hướng dẫn 

Đại kết, vốn cho phép người Công giáo trong trường 

hợp khẩn cấp nhận lãnh các bí tích Giao hòa, Bí tích 

Xức dầu bệnh nhân, và Rước lễ từ một linh mục 

Chính thống giáo, một cách hợp lệ và hợp pháp. 
 

Trên nguyên tắc, sự ngược lại cũng đúng cho một tù 

nhân Chính Thống Giáo và cha tuyên úy Công Giáo. 

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cha tuyên úy Công 

giáo nên xác minh việc thực hành trước với cha 

tuyên úy Chính Thống Giáo, bởi vì luật liên quan 

đến việc chia sẻ các bí tích có thể thay đổi giữa các 

Giáo Hội khác nhau. (Zenit.org 20-11-2012). 
 

Nguyễn Trọng Đa 
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iPad và Tòa Giải Tội - Vũ Văn An 1/2/2013  
 

Ngày đầu năm 2013, Peggy Noonan, một “cột” sĩ của tờ The 

Wall Street Journal, kể cho nghe một câu truyện ý nhị mà cô 

cho là một phép lạ của kỹ thuật, đó là câu truyện chiếc iPad 

trong tòa giải tội New York. 
  

Tôi xin kể một câu truyện mà tôi cho là có tính tư riêng 

nhưng đâu có hệ gì, hôm nay đâu phải là một ngày tệ cho 

những câu truyện riêng tư. Số là hôm qua, tôi có tới nhà thờ 

St Patrick để xưng tội và dự thánh lễ, để khởi đầu một năm 

mới một cách đứng đắn. Trong khi bước qua nhà thờ chính 

tòa, lúc ấy chật ních các du khách đang chụp hình các bức 

tượng cũng như lối kiến trúc và, một cách đầy ngạc nhiên 

thích thú, có cả những người New York đang nghiêm chỉnh 

ngồi ở các hàng ghế để tham dự thánh lễ buổi trưa, tôi bỗng 

nhớ ra một cảm nghiệm có được ở đây vào mùa hè năm 

ngoái, lúc xưng tội. 
 

Tôi xin thêm điều này: tôi rất thích đi xưng tội; tôi luôn thấy 

việc này đầy giải thoát, tươi mát và gợi hứng. Thường thì tôi 

đi xưng tội tại nhà thờ địa phương. Nhưng đôi khi, nhân đi 

qua nhà thờ St Patrick và gặp giờ giải tội là tôi bước vào, vì 

điều tuyệt diệu về nhà thờ St Patrick là bạn sẽ không bao giờ 

biết bạn sẽ được xưng tội với vị linh mục nào, có thể đó là 

một vị linh mục già người Ái Nhĩ Lan từ Boston tới, hay 

một nhà huyền nhiệm từ Phi Luật, hay một nhà trí thức trẻ 

mới xuất thân từ Rôma. Có lần, qua chiếc màn của tòa giải 

tội, tôi còn được nghe giọng nói hân hoan của Đức Hồng Y 

New York. Nhưng bất kể tôi gặp vị nào, vị ấy cũng đều nói 

một điều gì đó tôi cần được nghe. 
  

Dù sao, mùa hè năm trước, tôi cũng đã có mặt ở nhà thờ St 

Patrick vào buổi chiều của một ngày trong tuần và tôi tiến 

tới khu vực tòa giải tội để xếp hàng. Trong các tòa giải tội ở 

nhà thờ St Patrick, bạn qùy tại một bàn qùy nhỏ, tối và nói 

qua một chiếc màn. Bạn chỉ thấy bóng vị linh mục ở phía 

bên kia.  
 

Cửa mở ra và tôi bước vào, qùy gối xuống. Tôi kể hết các 

tội mình nhớ được, thổ lộ bất cứ những gì tôi lo lắng hay bối 

rối hoặc cảm thấy sung sướng. Rồi thinh lặng, chờ xem điều 

gì sẽ được nêu ra sau đó. Điều được nêu ra là vấn đề thiêng 

liêng cốt lõi vẫn làm tôi băn khoăn xưa nay. Chúng tôi đề 

cập tới vấn đề đó, rồi với một giọng Mỹ đặc, trạc chừng 

trung niên, vị linh mục nói “con sẽ không phải vật lộn với 

vấn đề này nếu con hiểu Thiên Chúa yêu thương con trọn 

vẹn biết chừng nào” Giữ im lặng một lúc, tôi thưa lại 

“Nhưng thưa cha, lúc nào con cũng phải vật lộn với vấn đề 

này”. Tôi nghĩ vị linh mục hẳn sẽ nhã nhặn giải thích cho tôi 

hiểu tôi đã lầm lẫn ra sao khi hoài nghi. Nhưng không, ngài 

ôn tồn bảo tôi “Tất cả chúng ta ai cũng vật lộn như thế cả! 

Ai trong chúng ta cũng bối rối về vấn đề này”. Tôi hỏi: 

“ngay cả cha à?” “Đúng, cả các linh mục  nữa,  tình  yêu 

Thiên Chúa là điều tất cả chúng ta ai cũng thấy khó mà hiểu 

và tin được”. Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức. 
 

Rồi bỗng nhiên trong cảnh thinh lặng ấy,  ở phía bên kia bức  

 màn, tôi thấy lóe lên một tia sáng. Tia sáng ấy lớn dần 

rồi rực rỡ trong bóng tối, lại còn di động nữa. Một 

phép lạ chăng? Nhưng rồi tôi thở nhẹ. “Thưa cha, có 

phải cha vừa mở chiếc iPad?”. Ngài trả lời: đúng thế, 

và cả hai chúng tôi phá lên cười. Ngài lưu giữ một số 

bài đọc trong đó để sử dụng khi gặp những câu hỏi đặc 

biệt. Ngài muốn tôi đọc một số câu trích khi trở về 

nhà. 
 

Tôi thưa: “Xin lỗi, con không có giấy bút ở đây, chắc 

con không nhớ nổi điều cha dặn đâu. À, xin cha đợi 

một chút, con có chiếc BlackBerry ở đây. Cha cho con 

biết số chương và số câu, con sẽ e-mail chúng cho 

chính con”. 
 

Thế là ngài chuyển trục xuống (scrolled down) và đọc 

to các bài đọc cho tôi nghe, đó là các thư của Thánh 

Phêrô và của Thánh Phaolô. Tôi cứ thế ghi lại các chi 

tiết và e-mail về cho chính mình. 
 

Quả là chuyện hiện đại và kỳ diệu. Thiên tài kỹ thuật 

quả đã bước vào tòa giải tội trong một nhà thờ chính 

tòa vĩ đại của năm 2012. “Thiên Chúa thấy ánh sáng 

và ánh sáng thật là tốt lành”.  

 

 
 

RÈN LUYỆN ĐỂ TU THÂN 
 

Gieo gì hôm nay? 
 

Nếu bạn gieo Thành Thật, bạn sẽ gặt Lòng Tin. 

Nếu bạn gieo Lòng Tốt, bạn sẽ gặt Thân Thiện. 

Nếu bạn gieo Khiêm Tốn, bạn sẽ gặt Cao Thượng. 

Nếu bạn gieo Kiên Nhẫn, bạn sẽ gặt Chiến Thắng. 

Nếu bạn gieo Cân Nhắc, bạn sẽ gặt Hòa Thuận. 

Nếu bạn gieo Chăm Chỉ, bạn sẽ gặt Thành Công. 

Nếu bạn gieo Tha Thứ, bạn sẽ gặt Hòa Giải. 

Nếu bạn gieo Cởi mở, bạn sẽ gặt Thân Mật. 

Nếu bạn gieo Chịu Đựng, bạn sẽ gặt Cộng Tác. 

Nếu bạn gieo Niềm Tin, bạn sẽ gặt Phép Mầu. 
 

Nhưng, 
 

Nếu ban gieo Dối Trá, bạn sẽ gặt Ngờ Vực. 

Nếu bạn gieo Ích Kỷ, bạn sẽ gặt Cô Đơn. 

Nếu bạn gieo Kiêu Hãnh, bạn sẽ gặt Hủy Diệt. 

Nếu ban gieo Đố Kỵ, bạn sẽ gặt Phiền Muộn. 

Nếu ban gieo Lười Biếng, bạn sẽ gặt Mụ Mẫm. 

Nếu bạn gieo Đắng Cay, bạn sẽ gặt Cô Lập. 

Nếu ban gieo Tham Lam, bạn sẽ gặt Tổn Hại. 

Nếu ban gieo Tầm Phào, bạn sẽ gặt Kẻ Thù. 

Nếu ban gieo Lo Lắng, bạn sẽ gặt Lo Âu. 

Nếu ban gieo Tội Lỗi, bạn sẽ gặt Tội lỗi. 
 

Vì vậy, hãy cận thận những gì mình làm HÔM 

NAY, nó sẽ QUYẾT ĐỊNH những gì bạn có vào 

NGÀY MAI. 
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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%. 
 

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. 

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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