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Thánh lễ cuối tuần 

Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo 

Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz 
G 

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

Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN 

713-659-1561 ext. 135 
 

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 Cao Kim Hồng 

832-264-5387 

Thành viên: CT HĐMV các giáo xứ và cộng đoàn 

Chúa Nhật XXXIV TN, Lễ Chúa Kitô Vua, năm A, Ngày 23-11-2014 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 25, 31-46 

  

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 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

 

Vua-lòng-tin 
 

Khi nói đến một vị vua chúa nào dù đã chết hay 

còn đang tại vị, chúng ta nghĩ ngay đến quyền lực, đến 

giầu sang, đền đài, nghi lễ sang trọng, đến đời sống 

vương giả... Chúng ta thường chỉ nghĩ đến như thế 

thôi. Vì đã được nghe qua, hoặc đọc trong sách báo 

hay xem truyền hình về đời sống của họ. Nào mấy người có được cơ hội trải qua 

cuộc sống thực sự trong cung điện vua chúa. Và đời sống của vua chúa thường 

đồng nghĩa với đời sống xa dân. Thần dân có bổn phận kính trọng và nghe lời 

họ. Họ có quyền hành gần như tuyệt đối cai trị người dân. 

Hình ảnh này về vua chúa không những chỉ đúng cho ngày xưa - cách đây 

chừng trên dưới nữa thế kỷ thôi như Nhật Hoàng, Nga Hoàng, vua xứ Brunei, 

vua xứ Thái Lan, vua xứ Chùa Tháp Campuchia... - nhưng phần nào cũng còn 

đúng cho các vị vua chúa trong xã hội cộng hòa dân chủ ngày hôm nay.   

Người công giáo tuyên xưng: Chúng tôi cũng có một Vua, nhưng Vua của 

chúng tôi là Vua-lòng-tin! Vậy Vua-lòng-tin của chúng ta thì thế nào? Chúng ta 

có thể biết được chút nào về đời sống Vua-lòng-tin không? Vua-lòng-tin của 

chúng ta sống gần con người hay cũng xa dân như các bậc vua chúa khác?  

Chúng ta hát ca ngợi Vua-lòng-tin như thế này: "Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là 

Vua. Chúa muôn thuở là Chúa. Nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hiến thân nơi 

bàn thờ!" 

Như thế danh xưng Vua-lòng-tin của chúng ta là Giêsu. Vương quốc lâu đài 

của Vua-lòng-tin là tâm hồn con người. Vương quốc này không có biên giới bờ 

cõi và cũng không bị giới hạn vào một thời điểm nào. Nó trải rộng khắp nơi vào 

mọi thời gian. Nơi nào có người tuyên xưng niềm tin vào Ngài là Con Thiên 

Chúa, Đấng cứu độ trần gian khỏi vòng tội lỗi, nơi đó là vương quốc của Ngài.  

      Còn cách thế cai trị của Vua-lòng-tin không dựa trên 

sức mạnh quyền lực, nhưng lấy tình yêu làm nền tảng. 

Chính vị vua này từng khẳng định: Thầy truyền cho 

chúng con giới luật mới, là các con thương yêu 

nhau (Gioan 13, 34).  

      Và ngày sau cùng khi mọi người ra trước Vua để trả 

lời về đời sống việc làm của mình, ông không căn cứ vào 

thành tích đã đạt được, nhưng căn cứ vào tình yêu mà 

phân xử: Khi các con cứu giúp một người bé nhỏ lâm 

cảnh khốn cùng, đói rách, chính là các con làm cho ta. 

 

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
 

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 6:00 

Lm. Giuse Vũ Thành 

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm 

Pt. Giuse Lê Văn Rõ 

10610 Kingspoint Rd.- Houston, TX 77075 

713-941-0521 
 

GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ 
 

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;  

2:30 pm; 7:00 pm 

Đức Ông Philippê Lê Xuân Thượng 

Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch 

Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định 

Pt. Phêrô Nguyễn Cường 

8503 S. Kirkwood Rd.- Houston, TX 77099 

281-495-8133 
 

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. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP 

Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương 

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040 

713-939-1906 
 

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 

3617 Milam St. - Houston, TX 77002 

713-518-2319 
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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 
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương     832-816-3402 - lnguyen999@yahoo.com 

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

mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL_Gal_Houston-subscribe@yahoogroups.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. Nguyễn Văn Thông       713-922-6921  - anguyen810@gmail.com 
C. Cao Hồng                       832-264-5387  - caohong@yahoo.com 

(Mátthêu 25, 31-46)  

Vị Vua này tự nhận: "Ta là người mục tử tốt 

lành" (Gioan 10, 11). Lời xác quyết này muốn nói lên: Tôi 

quan tâm đến đời sống tâm hồn con người. Nỗi băn khoăn 

lo âu đè nặng tâm hồn họ, là băn khoăn của tôi. Tôi muốn 

giúp họ thoát khỏi gánh nặng này. 

Hình ảnh vị Vua mục đồng này nói lên lối sống của 

ông với thần dân: sống gần dân, cho dân và vì dân, như 

người mục đồng luôn đi sát đoàn vật chăm sóc chúng.   

Ngai vàng của Ông là thánh giá gỗ, nơi Ngài bị đóng đinh xử tử. Vương 

miện của Ngài là vòng gai người ta chụp lên đầu khi bị điệu ra pháp trường.  

Vua-lòng-tin của người công giáo đã bị xử tử đóng đinh trên thập giá, bị 

chôn vùi sâu dưới lòng đất, nhưng Ông đã được Thiên Chúa cho sống lại. Ông 

sống trong trong tâm hồn những người tin theo Ông. Ông hiện diện nơi bàn 

thờ, khi những người tin theo Ông cử hành thánh lễ, cử hành các bí tích, khi họ 

họp nhau đọc kinh ca hát cầu nguyện nhân danh Ông.  

Vua- lòng- tin của người tín hữu công giáo là Vua tình yêu.  

Lạy Chúa Kitô Vua, xin cho chúng con được trung thành với Ngài. 

Xin cho chúng con nhận biết Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc Tình 

Yêu, Sự Thật và Ân Sủng. 

Xin cho chúng con càng lúc càng nhận ra Vương Quốc của Ngài là 

Vương Quốc của Sự Thánh Thiện và Vương Quốc của Sự Sống, Vương Quốc 

của Bình An, Công Bình và Chân Lý. Amen.  

Lm. Đ. Nguyễn Ngọc Long 

CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER 
 

CN: 4:30 

Lm. Giuse Lê Thu 

8150 Park Place – Houston, TX 77017 

713-645-6614 
 

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO 
 

CN: 12:00 

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến 

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 
 

Giáo xứ Mỹ có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần 
 

TB: 8:00 pm 

St. Elizabeth Ann Seton 

6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084 

281-463-7878 
 

CN: 2:00 pm 

St. Francis de Sales 
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036 

713-774-7475 
 

LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ 
Tổng Tuyên Úy: Lm. Giuse Lê Thu 

Trưởng Đinh Phương Hiếu (Giáo Xứ Lộ Đức) 

832-398-2680 
 

LIÊN HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Vũ Thành  

Bà Maria Phạm Thị Liễu (CĐ St. Christopher) 

713-645-7899 
 

LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
Tổng Linh Hướng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến 

Ông Trần Duy Lang (Giáo Xứ CTTĐ) 832-465-5418 
 

LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA 
Tổng Linh Hướng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng 

713-518-2319 

Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ) 

281-484-3157 
 

ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE) 
Tổng Linh Hướng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng 

Trưởng Curia Nguyễn Lưu Phượng  

713-401-8208 
 

PHONG TRÀO CURSILLO 
Tổng Linh Hướng: Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP 

713-459-4018 

Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang  

713-303-7982 
 

LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH 
Tổng Linh Hướng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP 

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 
 

PHÁT THANH TIN YÊU 
Tuyên Úy: Lm. Gioan Trần Đình Khả 

10135 West Rd. 

Houston, TX 77064 

281-955-7328 
 

Website Cộng Đồng Công Giáo VN -  Houston 

www.cgvnhouston.org 
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật 

nth@nguoitinhuu.org 

713-870-8955 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Con ÇÜ©ng håt lúa 

 

      Khi đến Rôma, tôi thích đi viếng những hang toại đạo. 

Hang toại đạo là hệ thống đường hầm đào sâu dưới lòng đất 

tại các khu nghĩa trang ngoại thành Rôma. Những hang hầm 

dài nhiều cây số. Không phải chỉ một tầng mà đến 3, 4 tầng 

sâu dưới lòng đất. Không khí trong hang thật lạnh lẽo. Hơi 

lạnh từ lòng đất toát ra cộng với hơi lạnh từ những nấm mồ càng làm cho khu 

hầm mộ trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Người sống phải đấu tranh với cái chết. Sự 

chết luôn đe doạ rình rập cướp lấy mạng sống con người. Tại nơi đây, các tín 

hữu sơ khai đã ẩn trốn những cơn bách hại liên tiếp trong 3 thế kỷ. Có lẽ 

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cũng đã từng đi lại sinh hoạt trong những hang 

này. Người tín hữu sơ khai đã phải sống trong những điếu kiện như thế để bảo  
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   vệ đức tin của mình. 

Nhưng thật kỳ diệu. 

Các vua chúa của đế 

quốc Rôma hùng mạnh 

đã tìm cách tiêu diệt một 

nhóm người nghèo khổ 

yếu ớt không một tấc sắt tự vệ. 

Không phải chỉ bắt bớ trong một 

chiến dịch ngắn hạn mà là một chủ 

trương kéo dài suốt 300 năm. Vậy mà 

các vua chúa qua đi rồi, nhóm người 

nghèo khổ yếu ớt đó không những 

chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ 

hơn bao giờ hết. Đi dưới lòng hang 

toại đạo tôi mới thấm thía ý nghĩa 

của lời Chúa nói: “Nếu hạt lúa gieo 

vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn 

trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó 

mới sinh được nhiều hạt khác”. Hạt 

giống Giáo Hội đã bị chôn chặt dưới 

3, 4 tầng đất. Hạt giống đức tin đã bị 

vùi sâu đến 300 năm. Tất cả các 

Thánh Tông Đồ, các tín hữu sơ khai 

đã bị mục nát. Và các Ngài đã làm trổ 

sinh cả một mùa gặt dồi dào phong 

phú. Cả châu Âu đã tin theo Chúa. 

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt 

Nam, ta cũng thấy có sự tương tự. 

Khi đạo Chúa mới được truyền vào 

Việt Nam, lập tức bị các vua chúa 

phong kiến bắt bớ. Cuộc bắt bớ kéo 

dài khoảng 300 năm. Đủ mọi hình 

thức để tiêu diệt đạo. Nào là cấm 

cách bắt bớ. Nào là đe doạ bạc đãi. 

Nào là xua đuổi ra khỏi những vùng 

trù phú phồn vinh. Nào là phân sáp, 

tức là tách ly cha mẹ, anh chị em 

trong một gia đình bắt đi sống riêng 

rẽ trong các gia đình ngoại đạo. Nào 

là lấy thép nung đỏ khắc chữ “tả đạo” 

tín hữu trung thành với đức tin phải 

trốn chạy, chết trên rừng thiêng nước 

độc. Nếu bị bắt có thể bị chết trong 

tù. Nếu không cũng bị xử án tử hình. 

Có đấng bị chém đầu. Có đấng bị trói 

chân tay vào chân ngựa. Bốn con 

ngựa kéo về bốn góc xé nát xác vị tử 

đạo. Có đấng bị kết án cho voi dày.  

Thê thảm nhất có lẽ là án 

bá đao. Cứ sau một hồi 

chiêng trống, đao phủ 

xẻo một miếng thịt cho 

đến khi chết. 

     Dù các vua chúa đã 

dùng đủ mọi cách tiêu diệt nhóm 

người bé nhỏ yếu ớt trong 300 năm. 

Trong 3 thế kỷ đó có khoảng 100 

ngàn người chịu chết vì đạo. Nhưng 

số người tin Chúa ngày càng gia tăng. 

Từ một nhóm nhỏ người bị bắt bớ, 

nay số tín hữu tại Việt Nam đã hơn 6 

triệu người. Hạt giống đức tin gieo 

trồng vào quê hương Việt Nam đã bị 

vùi sâu, đã bị mục nát, và nay đã trổ 

sinh một mùa gặt phong phú. Một lần 

nữa chúng ta lại xác tín lời Chúa dạy: 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không 

chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; 

còn nếu chết đi, nó mới sinh được 

nhiều hạt khác”. 

Nhìn lại lịch sử, ta càng thêm tin 

tưởng vào Lời Chúa. Nếu đang gặp 

khó khăn trong đời sống đạo, ta hãy 

an tâm. Như Đức Giêsu đã chịu gian 

nan khốn khó, phải chịu bắt bớ, nhục 

mạ, phải chịu chết tủi hổ trên Thánh 

giá, các môn đệ con cái Chúa không 

thể đi con đường nào khác ngoài con 

đường Thánh giá. Như các bậc tiền 

nhân xưa đã chịu vất vả khổ cực để 

xây dựng một Giáo Hội vững mạnh 

như ngày nay, ta tin tưởng những gian 

nan khốn khó của ta rồi cũng sẽ trôi 

qua. Nếu ta biết chịu đựng những đau 

đớn, khó khăn, vất vả vì Chúa. Nếu ta 

vẫn trung thành với Chúa, với đức tin 

qua mọi gian nan thử thách, chắc chắn 

Chúa sẽ ban cho ta một mùa gặt bội 

thu, kết quả phong phú ngoài sức 

tưởng tượng của ta. 

Lạy Các Thánh Tử đạo Việt 

Nam, xin dạy con noi gương bắt 

chước các Ngài, luôn trung thành với 

Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc 

sống. Amen. 

+TGM Giuse  Ngô Quang Kiệt 

 Văn Phòng Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ 

713-652-8239 
 

Đại Chủng Viện St. Mary 

713-686-4345 
 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
Lm. Giuse Nguyễn Lãm, CSSp 

713-433-9836 

Lm. Giuse Nguyễn Phong 

713-692-9123 
 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSsR 

713-681-5144 ext. 107 
 

ỦY BAN PHỤNG VỤ 
Lm. Gioan Hoàng Đạt 

713-652-8239 
 

ỦY BAN THÁNH NHẠC 
Lm. Christopher Nguyễn Cường 

281-356-2000 
 

ỦY BAN GIÁO LÝ 
Lm. Đinh Minh Tiên, OP 

713-732-0132 
 

ỦY BAN CÔNG LÝ - HÒA BÌNH - LIÊN TÔN 
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM 

281-575-7246 

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP 

713-529-4854 
 

PHỐI HỢP LIÊN TU SĨ 
Lm. Phêrô Nguyễn Phan, CSsR 

713-681-5144 

Lm. Dominic Nguyễn Hùng, SJ 

619-414-7003 
 

DÒNG CHÚA CỨU THẾ 

3417 W. Little York Road 

Houston, TX 77091 

713-681-5144 
 

DÒNG NỮ ĐA MINH 

5250 Gasmer Drive 

Houston, Texas 77035 

713-723-8250 
 

TU XÁ THÁNH ĐA MINH 

12314 Old Foltin Road 

Houston, TX 77086 

281-999-4928 
 

 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 
 

TU HỘI TẬN HIẾN 

20303 Kermier Road 

Waller, TX 77484-8743 

936-419-6155 
 

TU HỘI GIA ĐÌNH MẸ MARIA THĂM VIẾNG 
11663 Quinn Ridge Way 

Houston, TX 77038 

713-518-2977 

 

Không có gì có thể cảm hóa người cho bằng lòng nhân ái 

khoan dung, bởi vì lòng nhân ái khoan dung và lương 

thiện giống như đèn và dầu, nhân ái khoan dung là dầu 

của sự lương thiện, cho nên nó là ánh sáng soi người. 
(Thánh Francis of Sales)  
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(Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, cha 

Giuse Trần Hữu Thanh, cha GB. 

Nguyễn Văn Vàng, cha Roco Nguyễn 

Tự Do…). 

Hội Thánh nói chung, cách riêng 

Hội Thánh Việt Nam luôn nhắc nhở 

con cái mình đọc, suy gẫm và học hỏi 

Lời Chúa. Có rất nhiều nỗ lực giúp 

mọi người tiếp cận với Lời Chúa. Sự 

phát triển các kênh truyền thông làm 

tăng thêm những hoạt động đầy cố 

gắng và đáng khích lệ này. Dù vậy, 

giữa bao nhiêu những bề bộn công 

việc, một lượng thông tin khổng lồ 

dày đặc trên các mạng truyền thông, 

Lời Chúa xem ra vẫn lẻ loi và tầng 

suất hiện diện việc còn hết sức khiêm 

tốn. 

Trong một lần đi công việc ở một 

miền quê nọ, mô hình sống đạo cũng 

tương tự như mọi miền quê trên đất 

nước chúng ta, về tối nghe rân ran 

những lời kinh ê a ở các khu xóm, 

Giáo Phận đã dọn ra một số lời kinh 

có tính cách Giáo Lý, những “giáo 

trình” này được truyền về đến tận các 

khu xóm để mọi người  học hỏi. Thật 

là một nỗ lực cụ thể và thích ứng với 

một xã hội nhỏ không còn thanh niên 

bao nhiêu, vì phần đông đã kéo nhau 

ra thành thị để mưu sinh, thích ứng 

với một xã hội vùng miền chỉ còn 

những ông bà già và con trẻ. Tuy 

nhiên, khi cố gắng tìm hiểu thêm thì 

thấy không mấy nhà có cuốn Kinh 

Thánh, mà nếu có, rất tiếc là người ta 

lại chỉ để cuốn Kinh Thánh trên bàn 

thờ với một lớp bụi đóng trên bìa sách 

chứng tỏ lâu ngày chưa cầm đến. 

Chắc chắn các em nhỏ và các bạn 

thiếu niên sẽ không “đủ no” khi chỉ 

được cung cấp loại “thực phẩm” như 

“giáo trình” kể trên, những bạn thanh  

          Mấy hôm nay 

chúng tôi đã nhìn thấy, 

đã được nâng niu trân 

trọng trên tay cuốn 

“ P h ú c  Â m  B ỏ 

Túi” (PABT) như cách 

gọi của những người 

t h ự c  h i ệ n  c ô n g  v i ệ c  n à y 

( www.conggiaovietnam.net ). Cách 

đây không lâu, Đức Thánh Cha 

Phanxicô có sáng kiến biếu tặng 

cuốn Phúc Âm dành cho mọi người, 

với khổ nhỏ nên dễ dàng mang theo 

bên mình để đọc và suy gẫm (ảnh 

kèm theo, sách PABT "Vangelo", 

bản tiếng Ý, được Đức Thánh Cha 

trao tặng vào Chúa Nhật 6.4.2014 

sau Kinh Truyền Tin ở quảng trường 

Thánh Phêrô). Ở Việt Nam, một số 

anh chị em tốt lành muốn bước theo 

Đức Thanh Cha nên cố gắng thực 

hiện công việc cho ra đời cuốn 

PABT bằng tiếng Việt, và cũng dành 

để trao tặng mọi người, đặc biệt 

những anh chị em vùng sâu, vùng xa 

và có hoàn cảnh khó khăn. 

Công việc này làm chúng tôi nhớ 

đến một công việc khác trong quá 

khứ. Giữa những năm chiến tranh ác 

liệt trên quê hương đất nước, các vị 

có trách nhiệm trong Hội Thánh Việt 

Nam lúc bấy giờ có sáng kiến “Mỗi 

quân nhân một Tân Ước”. Những bản 

Tân Ước đầu tiên được in ấn ở Hồng 

Kông (Ảnh sách Tân Ước cho quân 

nhân năm 1970, chụp chung với bản 

PABT năm 2014) đã theo chân người 

lính đi khắp mọi nơi, hẳn không thể 

kể ra hết được những hiệu quả tích 

cực trong đời sống thiêng liêng do 

việc đọc Lời Chúa mang lại. Những 

vị thực hiện chương trình này hiện 

nay đã lần lượt theo nhau về Quê Trời  

 QUÀ TẶNG TIN MỪNG 

  

Phương pháp để được ái mộ tình yêu của Thiên Chúa chính 

là quyết định: trong tất cả mọi hoàn cảnh và cơ hội thường 

là vì Thiên Chúa mà làm việc, vì Thiên Chúa mà chịu đau 

khổ. Tóm lại là không làm những công việc mà Thiên Chúa 

không ưa thích, người có thói quen làm tốt những việc 

nhỏ, thì mới có thể làm tốt những việc lớn hơn. 
 

(Thánh Terese of Avila)  

niên Công Giáo trôi dạt trên các phố 

thị đông người đầy cạm bẫy sẽ sử 

dụng loại lương thực nào để nuôi sống 

đời sống thiêng liêng của  mình? Nếu 

những bản văn Phúc Âm được chuyển 

đến những vùng quê như vậy, nếu 

trong túi các bạn thanh niên có bản 

Kinh Thánh nhỏ bé vừa vặn với cuộc 

sống lao động của anh em thì thật hay 

biết bao! Sáng kiến của Đức Thánh 

Cha Phanxicô đã là một khởi hứng 

tuyệt vời ít là trong môi trường Giáo 

Hội Việt Nam hôm nay. 

Nỗi trăn trở của những người 

thực hiện là làm sao những cuốn 

“Phúc Âm Bỏ Túi” này đến được từng 

gia đình, từng tay các bạn trẻ lao 

động? Nói chung đến với mọi tầng lớp 

dân chúng? Làm sao đế những cuốn 

PABT này không quanh quẩn trong 

những gia đình giàu có, lẫn lộn trong 

những mớ sách hỗn độn, trở thành 

những món quà biếu cho vừa lòng, 

cho thỏa mãn lòng kiêu hãnh? PABT 

phải đến được với mọi người, nhưng 

những người nghèo, những vùng sâu 

vùng xa cần hơn nhiều lắm. 

Và cuối cùng nỗi trăn trở của 

những người thực hiện là làm sao có 

nhiều PABT để chia sẻ đến tất cả 

những ai thật sự cần thiết. Cầu chúc 

cho việc làm quý hóa vô vị lợi này 

được phúc lành của Thiên Chúa. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT 

 
 

 

 

 

 

 

Khi bạn thất vọng, bạn đang sống với quá khứ. 

Khi bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lai. 

Khi bạn bình an, bạn đang sống với hiện tại. 
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bình. Tất cả, tất cả những người làm 

điều Chúa truyền dậy, tất cả những 

người làm điều đó là Giáo Hội.  

Khi đó chúng ta hiểu rằng cả 

thực tại hữu hình của Giáo Hội cũng 

không thể đo lường được, không thể 

biết được trong tất cả sự tràn đầy của 

nó: làm sao mà biết được tất cả thiện 

ích được Giáo Hội làm? Biết bao 

nhiêu công việc của tình yêu, biết 

bao nhiêu trung thành trong các gia 

đình, biết bao nhiêu công việc để 

giáo dục con cái, để làm cho tiến tới, 

để thông truyền đức tin, biết bao 

nhiêu khổ đau nơi các người đau yếu 

hiến dâng các khổ đau của họ cho 

Chúa. Điều này không thể đo lường 

được và nó lớn lao biết bao, lớn lao 

biết bao! 

Làm sao mà biết được tất cả các 

điều huyền diệu, mà qua chúng ta, 

Chúa Kitô thực hiện trong con tim và 

cuộc sống của từng người? Anh chị 

em thấy không: cả thực tại hữu hình 

của Giáo Hội cũng vượt quá sự kiểm 

soát của chúng ta, vượt quá các sức 

lực của chúng ta và là một thực tại 

nhiệm mầu, bởi vì nó đến từ Thiên 

Chúa. 

Để hiểu tương quan giữa thực tại 

hữu hình và thực tại tinh thần của 

Giáo Hội, không có con đường nào 

khác ngoài việc nhìn vào Chúa Kitô, 

mà Giáo Hội là thân mình và từ đó 

Giáo Hội được sinh ra trong một cử 

chỉ của tình yêu vô tận. Thật thế, cả 

nơi Chúa Kitô, nhờ sức mạnh của 

mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta cũng 

nhận ra một bản tính nhân loại và 

một bản tính thiên linh, hiệp nhất 

trong cùng một con người một cách 

tuyệt diệu và bất khả phân ly. Điều  

này cũng có giá trị đối với Giáo Hội. 

Như nơi Chúa Kitô nhân tính hoàn 

toàn tạo thuận tiện cho thiên tính và 

phục vụ thiên tính, nhằm thành toàn 

ơn cứu độ, thực tại hữu hình cũng 

làm như thế đối với thực tại tinh thần 

nơi Giáo Hội. Vì thế, Giáo Hội cũng 

là một mầu nhiệm, trong đó điều 

người ta không trông thấy quan trọng 

hơn điều trông thấy, và chỉ có thể 

được nhận ra với con mắt đức tin 

(Lumen Gentium, 8). 

Tuy nhiên, trong trường hợp của 

Giáo Hội chúng ta phải tự hỏi: thực 

tại hữu hình có thể phục vụ thực tại 

tinh thần như thế nào? Một lần nữa 

chúng ta có thể hiểu điều này, khi 

nhìn vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là 

mẫu gương, mẫu gương của Giáo 

Hội, bởi vì Giáo Hội là thân mình 

Người. Người là gương mẫu của tất 

cả mọi Kitô hữu, của chúng ta tất cả. 

Khi nhìn Chúa Kitô, chúng ta không 

sai lầm. 

Trong Phúc Âm Thánh Sử Luca 

kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về 

Nagiarét nơi Người đã lớn lên, vào 

hội đường và đọc đoạn sách của ngôn 

sứ Isaia nói về chính Người rằng: 

“Thần Khí Chúa ngự trên Tôi, vì 

Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để 

Tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo 

hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho 

kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho 

người mù biết họ được sáng mắt, trả 

lại tự do cho người bị áp bức, công 

bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 

4, 18-19). Đó, Chúa Kitô đã dùng 

nhân tính của Người để loan báo và 

thực hiện chương trình cứu độ và cứu 

rỗi của Người như thế nào, thì Giáo 

Hội cũng phải làm như thế. 

Giáo Hội gồm tất cả các người đã được rửa tội 
sống đức tin cậy mến một cách cụ thể. 

 

         Giáo Hội không chỉ là Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và những người 

sống đời thánh hiến, mà bao gồm tất cả các tín hữu được rửa tội là những người theo Chúa 

Giêsu, sống tin cậy mến và gần gũi các anh chị em khổ đau, những người rốt hết, tìm thoa dịu 

các khổ đau và đem lại cho họ một chút ủi an và hòa bình. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi 

gặp gỡ chung hằng tuần sáng thứ Tư 29-10-2014 tại quảng trường Thánh Phêrô. 

Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh 

Cha nói: Anh chị em thân mến, trong 

các bài giáo lý trước đây chúng ta đã 

có thể minh nhiên thực tại tinh thần 

của Giáo Hội: Giáo Hội là thân mình 

của Chúa Kitô, được xây dựng trong 

Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi 

chúng ta đề cập tới Giáo Hội, lập tức 

chúng ta nghĩ tới các cộng đoàn, các 

giáo xứ, các giáo phận, trong đó 

chúng ta thường tụ họp và dĩ nhiên 

cũng nghĩ tới các thành phần và cơ 

cấu cai quản nó. Đó là thực tại hữu 

hình của Giáo Hội. Nhưng đâu là 

tương quan giữa thực tại hữu hình và 

thực tại thiêng liêng của Giáo Hội? 

Trước hết khi nói tới thực tại 

hữu hình của Giáo Hội, chúng ta 

không chỉ được nghĩ tới Đức Giáo 

Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục 

và những người sống đời thánh hiến 

mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích 

chiều kích hữu hình của Giáo Hội 

như sau: 

Thực tại hữu hình của Giáo Hội 

được tạo thành bởi biết bao nhiêu anh 

chị em đã được rửa tội trong thế giới, 

những người sống tin, cậy, mến. 

Nhưng có biết bao lần chúng ta nghe 

nói rằng: Giáo Hội không làm điều 

này, Giáo Hội không làm điều nọ. 

Nhưng xin bạn nói cho tôi biết Giáo 

Hội là ai. Giáo Hội là các Linh Mục, 

các Giám Mục, Đức Giáo Hoàng...Ồ, 

Giáo Hội là chúng ta tất cả. Tất cả 

chúng ta là Giáo Hội, là Giáo Hội của 

Chúa Giêsu. Giáo Hội được làm 

thành bởi tất cả những người theo 

Chúa Giêsu và nhân danh Người, gần 

gũi những người rốt hết, những người 

khổ đau, bằng cách tìm cống hiến cho 

họ một chút nhẹ nhõm, ủi an và hòa  

Đâu là tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của Giáo Hội? 
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chúng ta thật phải lẽ là chúng gây ra 

nơi chúng ta sự hối tiếc sâu xa, nhất 

là khi chúng ta làm gương xấu và 

nhận ra rằng mình trở thành cớ gây 

gương mù gương xấu. Có biết bao 

nhiêu lần chúng ta đã nghe nói trong 

khu xóm rằng: “Người đó luôn đi nhà 

thờ nhưng lại nói xấu mọi người, vặt 

lông (tìm vết) mọi người”. Nói xấu 

người khác thật là gương mù gương 

xấu biết bao! Đó không phải là Kitô, 

đó là một gương xấu, là một tội. Và 

như thế là chúng ta làm gương xấu. 

Nếu ông này bà nọ là Kitô hữu, thì 

tôi xin làm người vô thần”. Bởi vì 

chứng tá của chúng ta là điều giúp 

hiểu Kitô hữu là thế nào. Chúng ta 

hãy cầu xin để đừng là lý do gây 

gương mù gương xấu. Như vậy 

chúng ta hãy xin ơn đức tin, để có thể 

hiểu rằng tuy chúng ta ít ỏi và nghèo 

nàn, Chúa đã thật sự khiến cho chúng  

ta trở thành dụng cụ ơn thánh và dấu 

chỉ hữu hình tình yêu của Ngài đối 

với toàn nhân loại. 

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu 

đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu châu 

cũng như từ Nigeria, Ấn Độ, Mehicô, 

Argentina và Brasil. 
 

***** 

Ngài khuyến khích các bạn trẻ 

biết noi gương các Thánh, người đau 

yếu biết dâng các khổ đau để cầu 

nguyện cho ơn hoán cải của những ai 

cần hoán cải, và các cặp vợ chồng 

mới cưới lo lắng cho sự trưởng thành 

của đức tin trong cuộc sống hôn 

nhân. 

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với 

Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh 

Đức Thánh Cha ban cho mọi người. 
 

Linh Tiến Khải 
10/29/2014  

Qua thực tại hữu hình, qua các 

Bí Tích và chứng tá của mình, Giáo 

Hội được mời gọi mỗi ngày gần gũi 

mọi người, bắt đầu từ những ai nghèo 

khó, khổ đau và bị gạt bỏ ngoài lề, để 

tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm 

nhận được cái nhìn cảm thông và xót 

thương của Chúa Giêsu.  

Anh chị em thân mến, như Giáo 

Hội chúng ta thường sống kinh 

nghiệm sự giòn mỏng và các hạn hẹp 

của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là 

thế. Tất cả chúng ta đều có chúng. 

Tất cả chúng ta đều tội lỗi. Không ai 

trong chúng ta có thể nói rằng “Tôi 

không phải là người tội lỗi”. Nếu có 

ai trong anh chị em cảm thấy mình 

không là người có tội, thì hãy giơ tay 

lên. Xem có bao nhiêu người nào! 

Không thể được. Chúng ta tất cả đều 

như thế. Và sự giòn mỏng này, các 

hạn hẹp này, các tội lỗi này của 

sẽ là cái gì linh thiêng thăm thẳm 

chứa trong những cảm tình, cảm xúc, 

cảm động, cảm thương, khi hiện 

tượng sự chết rập rình sát tới. 

2. Những hiện tượng khác 

thường nơi người sắp chết rất đa 

dạng. Có thể là những lo âu sợ hãi, 

những khắc khoải đợi chờ, những 

nắm bắt bâng khuâng, những ngóng 

trông mệt mỏi, những cái nhìn xa 

xăm. Cũng có thể là những bất bình 

tức giận, những chán nản phiền 

muộn, những buông xuôi tiếc nuối, 

những phấn đấu tuyệt vọng. Cũng có 

thể lại là những ăn năn đầy bình an 

toả sáng, mang dấu ấn của một nghị 

lực thiêng liêng và một tin tưởng đến 

từ cõi đời đời. 

Tất cả những hiện tượng như thế 

phản ánh những trực cảm nội tâm: 

Đã tới lúc vĩnh biệt. Đã tới lúc ra đi. 

Đã tới lúc phải bỏ lại tất cả. Đã tới 

lúc phải trực diện với lương tâm. 

Lương tâm hỏi về trách nhiệm: Trách 

nhiệm làm người nói chung và trách 

nhiệm làm con Chúa nói riêng. 

3.  Trước đây, có nhiều điều về 

trách nhiệm đã lẩn trốn lương tâm. 

Nhưng lúc con người sắp chết, những 

điều lẩn trốn đó sẽ trở về trình diện 

rất nghiêm túc.  

Tôi có cảm tưởng là người sắp 

chết lúc đó sẽ nhận ra: Sự sống của 

mình là một quà tặng Chúa ban. Ơn 

gọi được làm con Chúa càng là một 

ân huệ quí báu Chúa trao cho nhưng 

không. Chúa ban sự sống và ơn làm 

con Chúa, để mình phát triển mình và 

những người xung quanh trong 

những chặng đường lịch sử nhất 

định. Sự phát triển sẽ tùy ở ơn Chúa, 

nhưng cũng tùy thuộc vào sự tự do 

và tinh thần trách nhiệm của mỗi 

người.  

4.  Thực tế cho thấy là đã có 

những phát triển đạo đức, và trái lại 

cũng có những phát triển tội lỗi. Với 

những phát triển tốt, người sắp chết 

cảm thấy được an ủi, coi như nhiệm 

vụ được trao đã phần nào hoàn thành. 

 Trái lại nếu thấy những phát 

triển của mình là xấu, nhiệm vụ được  

1.  Tôi biết là có ngày tôi sẽ chết. 

Mặc dầu tôi không biết sẽ chết ngày 

giờ nào, nơi nào, cách nào. Chắc chắn 

tôi phải chết. Đó là một chân lý hết 

sức rõ ràng và chắc chắn. Chân lý 

này, không ai đã dạy tôi. Nó nằm 

ngay trong con người của tôi. Cái 

chết cũng là một biến cố đụng tới mọi 

người. Nó là một vấn đề chung. Vấn 

đề này được coi là hết sức quan 

trọng. Bởi vì nó đặt ra câu hỏi: Đâu 

là ý nghĩa cuộc sống? Cuộc đời đi 

về đâu? Bên kia sự chết có gì 

không? 
Câu trả lời theo lý thuyết có thể 

tìm được trong nhiều sách, nhất là 

sách đạo. Nhưng câu trả lời theo cảm 

nghiệm sẽ thường chỉ hiện lên một 

cách sống động, khi ta ở bên cạnh 

những người sắp chết, hoặc chính ta 

đã có lần thập tử nhất sinh. 

Những lúc đó, câu trả lời sẽ 

không phải là một kết luận lạnh lùng 

của triết học hay của giáo lý. Nhưng  

NGHĨ VỀ SỰ CHẾT 
 

          Cái chết cũng là một biến cố đụng tới mọi người. Nó đặt ra câu hỏi: Đâu là ý nghĩa 

cuộc sống? Cuộc đời đi về đâu? Bên kia sự chết có gì không?  
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của Thánh Thần Đức Kitô. Ngài đang 

dẫn người truyền giáo vào chiều sâu. 

Ngài đang giúp người truyền giáo mở 

rộng nhiều liên đới. Ngài đang tạo ra 

cho nhà truyền giáo nhiều dịp để loan 

báo Tin Mừng. Tôi có luôn khiêm 

tốn cầu nguyện hồi tâm, để trở thành 

dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Ngài 

không?  

3.) Hãy tiến về sự chết của 

mình như người khắc khoải trở về 

với Đấng đã trao cho mình điều 

răn mới.  

Điều răn mới này, tôi nhận được 

từ Lời Chúa: “Thầy ban cho chúng 

con một điều răn mới là chúng con 

hãy yêu thương nhau như Thầy đã 

yêu thương các con” (Ga 13, 34). Để 

hiểu thấm thía hành trình tình yêu, tôi 

nên hằng ngày gẫm suy đoạn văn sau 

đây của thư Thánh Gioan:  

“Chúng ta biết rằng: chúng ta đã 

từ cõi chết bước vào cõi sống, vì 

chúng ta yêu thương anh em. Kẻ 

không yêu thương, thì ở lại trong sự 

chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy 

là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không 

kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở 

lại trong nó. Căn cứ vào điều này, 

chúng ta biết được tình yêu là gì: đó 

là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. 

Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta 

cũng phải thí mạng vì anh em.  

6.  Nếu ai có của cải thế gian và 

thấy anh em mình lâm cảnh túng 

thiếu, mà chẳng động lòng thương, 

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại 

trong người ấy được? Hỡi anh em là 

những người con bé nhỏ, chúng ta 

đừng yêu thương nơi đầu môi chót 

lưỡi, nhưng phải yêu thương cách 

chân thật và bằng việc làm. Căn cứ 

vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng 

chúng ta đứng về phía sự thật, và 

chúng ta sẽ được an lòng trước mặt 

Thiên Chúa”(1Ga 3, 14-19).  

“Phần chúng ta, chúng ta hãy 

yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu 

thương chúng ta trước. Nếu ai nói: 

“Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại 

ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói 

dối; vì ai không yêu thương người 

anh em mà họ trông thấy, thì không 

thể yêu mến Thiên Chúa mà họ 

không trông thấy. Đây là điều răn mà 

chúng ta đã nhận được từ Người: ai 

yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu 

thương anh em mình” (1 Ga 4, 19-

21). 

Khi tôi sống với những hướng kể 

trên, tôi sẽ coi sự chết như là một 

điểm chấm dứt nhiệm vụ. Nhiệm vụ 

được chấm dứt. Nhưng nhiệm vụ có 

được hoàn thành hay không, đó là 

chuyện khác và đó mới là điều quan 

trọng. Chúa sẽ phán xét công minh 

điều đó. Ở đây, tôi có lý do để lo, bởi 

vì tôi biết tôi đã lỗi phạm nhiều.  

7.  Biết lo là điều tốt. Không 

phải lúc gần chết mới lo, mà phải lo 

ngay bây giờ. Biết lo ở đây là tìm 

cách sửa mình, đổi mới mình nên tốt 

hơn. Coi như bắt đầu lại. Khởi sự từ 

quyết tâm tận dụng ngày giờ còn lại 

và những phương tiện trong tầm tay 

để chu toàn các nhiệm vụ được trao 

một cách tốt đẹp nhất. Nhất là tỉnh 

thức ưu tiên đón nhận Nước Trời vào 

bản thân mình bằng sám hối và tin 

mến khiêm cung.  

Những nỗi lo như thế là chính 

đáng. Khi chúng ta làm hết sức mình, 

thì những nỗi lo đó sẽ đem lại những 

tiến triển và hân hoan. Với hân hoan 

và tin tưởng nơi Chúa giàu tình yêu 

thương xót, chúng ta bình tĩnh đi về 

sự chết. Sự chết lúc đó chỉ là bước 

sang sự sống mới vô cùng tốt đẹp hơn 

trước. Và như thế, sau cùng, chỉ có 

thần chết là phải chết thôi.  
 

GM. JB Bùi Tuần  

trao đã không hoàn thành, họ sẽ 

không thể không sợ hãi. Bởi lẽ hậu 

quả sẽ vô cùng quan trọng. Vì chết là 

bước sang cõi đời sau với hai ngả: 

thiên dàng và hoả ngục. Mà hai ngả 

này đều rất rõ ràng công minh.  

5.  Vì thế, nói cho đúng, vấn đề 

đặt ra cho ta về cái chết sẽ không 

phải là sợ chết, mà là sợ chết 

dữ, chết mà sau đó không được lên 

thiên đàng, nhưng phải xuống hoả 

ngục. 

Những tư tưởng trên đây thường 

nhắc nhủ tôi về ba chọn lựa này: 

1.) Hãy tiến về sự chết của 

mình như tiến tới một quãng phải 

vượt qua, để về với Cha trên trời. 

Một khi nhìn sự chết của mình 

như thế, thì cuộc sống của mình cũng 

được hiểu theo hướng đó. Để đi đúng 

hướng về Cha trên trời, tôi chỉ có 

một đường phải chọn, đó là Chúa 

Giêsu Kitô. Người là đường, là sự 

thực và là sự sống (Ga 14, 6). Đón 

nhận Người, lắng nghe Người, đi 

theo Người, bắt chước Người. Người 

là gương mẫu cho ơn gọi làm người 

và ơn gọi làm con Thiên Chúa.  

Điều quan trọng tôi sẽ hết sức 

quan tâm trong việc theo Chúa Giêsu 

sống ơn gọi, là phải phấn đấu thanh 

luyện mình, phải biết khiêm tốn quên 

mình, dấn thân sống theo ý Chúa, để 

được trở thành tạo vật mới. Nếp sống 

kiêu căng cần phải bị loại tận gốc. 

Nếp sống cầu nguyện khiêm nhường 

cần được thường xuyên phát huy.  

2.)  Hãy tiến về sự chết của 

mình như người được sai đi truyền 

giáo, mong trở về với Đấng sai 

mình.  

Sống như người truyền giáo và 

chết như người truyền giáo. Truyền 

giáo một cách cụ thể ở địa phương 

này, ở thời điểm này.  

Nghĩa là một địa phương và thời 

điểm có nhiều khác biệt. Vì thế, tôi 

phải tỉnh thức lắng nghe hướng dẫn  

 

Tình yêu trong sạch 

của Thiên Chúa sẽ 

hủy diệt tất cả những 

gì không phải của 

Thiên Chúa, và đem 

chúng biến thành 

tình yêu. 
 

(Thánh Francis of Sales) 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM  
 

THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 
 

TÂN PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG CÁC GIÁO XỨ VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN. 

Anh chị em thân mến, 

Chúng tôi, các Giám Mục từ 26 giáo 

phận Việt Nam, quy tụ tại Tòa Giám Mục Giáo Phận Nha 

Trang tham dự Hội Nghị thường niên kỳ II/2014 của Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam, cảm ơn anh chị em đã cầu 

nguyện nhiều để Hội Nghị diễn ra tốt đẹp và bình an. Nay 

Hội Nghị đã kết thúc, qua Thư Mục Vụ này, chúng tôi 

muốn chia sẻ với anh chị em về chương trình mục vụ của 

Giáo Hội Việt Nam trong năm 2015 sắp tới. 

1. Trong năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau thực 

hiện chương trình “Phúc-Âm-Hóa đời sống gia đình”. Qua 

các báo cáo mục vụ nhận được từ các giáo phận, chúng tôi 

vui mừng khi thấy đã có rất nhiều nỗ lực và sáng kiến của 

các giáo phận, giáo xứ, cũng như đoàn thể tông đồ, để 

đồng hành với các gia đình trong việc xây dựng gia đình 

Công Giáo thành ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà của tình 

yêu thương, ngôi nhà mở ra cho tình liên đới và chia sẻ. 

Xin anh chị em hãy tiếp tục hướng đi tốt đẹp này, nhất 

là trong khung cảnh Giáo Hội toàn cầu đang hết sức quan 

tâm đến ơn gọi và sứ vụ gia đình, được cụ thể hóa qua 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới bàn về “Những 

thách đố mục vụ cho gia đình trong bối cảnh Tân Phúc-Âm

-Hóa”. Đồng thời, trong năm 2015 sắp tới, kỷ niệm 50 năm 

Sắc Lệnh Truyền Giáo (Ad Gentes), chúng tôi mời anh chị 

em hướng đến một gia đình rộng lớn hơn, là giáo xứ. Thật 

vậy, giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên 

Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau. Gia đình giáo 

xứ cần được Phúc-Âm-Hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần 

Phúc Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung 

quanh, đến với muôn dân. 

Để thực hiện công việc này, chúng ta cùng chiêm 

ngắm cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên như được mô tả trong 

sách Công Vụ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ 

giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham 

dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42). 

2. Theo mô hình lý tưởng này, trước hết, giáo xứ phải 

là cộng đoàn “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu 

nguyện không ngừng”, nghĩa là tham dự Thánh Lễ và cử 

hành phụng vụ. Tại Việt Nam, cho đến nay, phần đông các 

tín hữu vẫn trung thành với việc tham dự Thánh Lễ Chúa 

nhật và các cử hành phụng vụ. Ước gì chúng ta ngày càng 

tham dự những cử hành này cách ý thức và sống động hơn, 

không những để chu toàn lề luật mà còn để gặp gỡ Chúa và 

để Chúa biến đổi đời sống chúng ta. Như thế, Phụng Vụ sẽ 

trở thành nguồn lực thánh hóa bản thân, đồng thời đem 

tinh thần Phúc Âm vào môi trường sống trong Giáo hội 

cũng như ngoài xã hội. 

3. Kế đến, giáo xứ phải là cộng đoàn “chuyên cần 

nghe các Tông Đồ giảng dạy”. Các Tông Đồ giảng dạy Lời 

Chúa cho cộng đoàn và hướng dẫn họ đem Lời Chúa vào 

thực tế đời sống. Ngày nay các linh mục trong các giáo xứ,  

những cộng sự viên của hàng giám mục, đang tiếp nối 

công việc của các Tông Đồ. Chúng tôi tha thiết xin anh em 

linh mục cố gắng chu toàn thừa tác vụ cao quý này cách tốt 

nhất, bằng việc lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, 

chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, nội tâm hóa Lời Chúa, đồng 

thời biết lắng nghe tâm tư nỗi niềm của người dân trong 

đời sống thường ngày của họ. Nhờ đó lời giảng của chúng 

ta sẽ là lời phát xuất từ trái tim và có hy vọng chạm đến 

trái tim người nghe (x. Niềm Vui Tin Mừng, số 142-154). 

Liên quan đến lãnh vực này, chúng ta cũng cần quan 

tâm đến việc dạy giáo lý cho mọi tín hữu, cách riêng cho 

thiếu nhi và giới trẻ. Hơn bao giờ hết, người tín hữu ngày 

nay cần có căn bản về giáo lý, để vững vàng và sâu sắc 

trong đức tin, hơn thế nữa, còn để làm chứng cho đức tin 

và niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng tôi vui mừng khi thấy 

nhiều giáo lý viên giáo dân coi trọng việc giáo dục đức tin 

và tích cực tham gia dạy giáo lý với tinh thần trách nhiệm 

cao. Ước mong anh chị em cộng tác tích cực hơn nữa với 

các linh mục, đồng thời các linh mục nên tạo điều kiện học 

hỏi thêm cho giáo lý viên, để tất cả chúng ta thi hành sứ vụ 

cách mới mẻ, bằng nhiệt tình mới, năng lực mới và 

phương pháp mới. 

4. Ngoài ra, giáo xứ còn là cộng đoàn “luôn luôn hiệp 

thông với nhau”, giữa linh mục và giáo dân cũng như giữa 

giáo dân với nhau. Sự hiệp thông trong cộng đoàn được 

thể hiện qua sự tôn trọng, cộng tác và chia sẻ. Thật vậy, 

trên nền tảng Bí Tích Rửa Tội, mọi tín hữu đều bình đẳng 

với nhau về phẩm giá, cho nên phải tôn trọng lẫn nhau, 

tránh mọi hình thức phân biệt đối xử. Đồng thời phải cộng 

tác và chia sẻ với nhau để cùng xây dựng ngôi nhà chung 

là giáo xứ và thi hành sứ mạng chung là loan báo Tin 

Mừng cho muôn dân. Các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ 

là những cộng sự viên gần gũi của các linh mục trong việc 

điều hành giáo xứ, vì thế các vị cần hiểu biết về trách 

nhiệm và quyền hạn của mình, và cộng tác với các linh 

mục trong tinh thần phục vụ để mang lại kết quả tốt đẹp 

nhất cho giáo xứ.  

Tình hiệp thông đó còn được mở rộng ra bên ngoài 

qua việc cộng tác với mọi người thiện chí để thực hiện 

những việc đem lại phúc lợi chung, như thăm viếng nhau 

trong cộng đồng, cùng xây một cây cầu, cùng đào một 

giếng nước, dựng một mái nhà tình thương. Những việc 

tưởng chừng nhỏ bé này chính là những hạt giống âm thầm 

của Tin Mừng vĩ đại (x. Mc 4, 30). 

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần quan tâm đặc 

biệt đến anh chị em di dân. Từ hai thập niên qua, rất đông 

anh chị em, cách riêng các bạn trẻ Công Giáo phải rời xa 

gia đình và làng quê để đi học và đi làm tại các thành phố 

lớn. Thực tế này không những tác động trên đời sống kinh 

tế và xã hội, nhưng cả trên đời sống và sinh hoạt đức tin. 

Nhiều giáo xứ tại nông thôn không còn đủ nhân lực cho 
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những sinh hoạt của cộng đoàn. Ngược lại, nhiều giáo xứ 

nơi thành thị lại quá tải trong công tác mục vụ. Nhiều anh 

chị em di dân cảm thấy lạc lõng ngay trong đời sống đức 

tin. Vì thế xin anh chị em, cách riêng các linh mục, mở 

rộng vòng tay đón tiếp anh chị em di dân, tạo điều kiện cho 

họ tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, để họ cảm nhận 

được mình là thành viên của gia đình giáo xứ. Như thế 

không những đời sống đức tin của họ được nâng đỡ, mà họ 

còn trở nên những nhân tố tích cực trong việc Phúc-Âm-

Hóa. 

5. Anh chị em thân mến, sau khi mô tả đời sống của 

cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, sách Công Vụ viết tiếp: “Họ 

ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và 

Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được 

cứu độ” (Cv 2, 47). Chính đời sống chung của cộng đoàn 

đã làm bừng sáng vẻ đẹp của Phúc Âm và thu hút nhiều 

người đến với Hội Thánh. Cũng vậy, chúng tôi tin rằng nếu 

các giáo xứ thật sự trở thành những cộng đoàn thờ phượng 

Chúa, hiệp nhất và yêu thương nhau, thì vẻ đẹp và niềm vui 

Phúc Âm sẽ được lan tỏa rộng rãi và thu hút nhiều người 

đến với Chúa. Giờ đây, chúng tôi muốn ngỏ lời riêng với 

anh em linh mục và anh chị em sống đời thánh hiến. 

6. Anh em linh mục rất thân mến, 

Chúng tôi xác tín rằng việc Phúc-Âm-Hóa giáo xứ 

phải được bắt đầu từ chính hàng linh mục. Chúng tôi cảm 

ơn anh em đã tận tụy và trung kiên với công việc phục vụ 

cộng đoàn được trao phó cho anh em. Tuy nhiên chúng ta 

không được quyền tự mãn với những gì đã làm, nhưng phải 

không ngừng canh tân đời sống bản thân cũng như cung 

cách thi hành tác vụ linh mục. Vì thế, xin anh em nghe lại 

lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô, và hãy xem đó 

như k im ch ỉ nam cho  tác  vụ  linh mục tạ i giáo  

xứ: Cùng với hàng giám mục, các linh mục “phải luôn luôn 

nuôi dưỡng sự hiệp thông truyền giáo trong giáo xứ của 

mình, theo lý tưởng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Để 

thực hiện điều này, có khi Ngài sẽ đứng trước dân, chỉ 

đường cho họ và giữ cho niềm hy vọng của họ luôn sống 

động. Khi khác, Ngài chỉ cần ở giữa họ bằng một sự hiện 

diện khiêm tốn và nhân từ. Khi khác nữa, Ngài sẽ phải đi 

theo họ, giúp đỡ những ai bị bỏ lại ở đằng sau, và trên hết, 

để cho đoàn chiên tự mình mở ra những lối đi mới” (Niềm 

Vui Tin Mừng, số 31). 

7. Với anh chị em sống đời thánh hiến, xin chia sẻ 

niềm vui với anh chị em vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã 

quyết định chọn năm 2015 là Năm của Đời Sống Thánh 

Hiến. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội thuận lợi để anh 

chị em đào sâu căn tính của mình, để sống “trải nghiệm 

không ngừng được đổi mới về sự nếm cảm tình bạn và sứ 

điệp của Đức Kitô” (Niềm Vui Tin Mừng, số 264). Chính 

trải nghiệm này thúc giục chúng ta ngày càng yêu mến 

Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, 

nghĩa là dấn thân cho sứ vụ Phúc-Âm-Hóa cách mạnh mẽ 

hơn, trong sự hợp tác chặt chẽ với Giáo Hội địa phương. 

Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự phong phú ơn gọi tu sĩ trong 

Giáo Hội Việt Nam, và hy vọng sự phong phú đó sẽ mang 

lại dồi dào hoa trái cho cánh đồng truyền giáo còn mênh 

mông trên quê hương chúng ta. 

8. Kết thúc Thư Mục Vụ này, chúng ta hãy hướng 

nhìn lên Đức Mẹ La Vang, Người Mẹ gần gũi và nhân hậu 

của Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ giúp các giáo xứ và cộng 

đoàn chúng con nên chứng nhân cho tình hiệp thông và 

phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý 

và hòa bình, để niềm vui Tin Mừng chạm đến cõi lòng của 

muôn người. Amen. 

Làm tại Nha Trang, Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2014 

 

 
+ Cosma Hoàng Văn Đạt 

Giám mục Bắc Ninh 

Tổng thư ký HĐGMVN 

+ Phaolô Bùi Văn Đọc 

TGM Tổng giáo phận Tp. HCM 

Chủ tịch HĐGMVN 

LEGIO MARIAE 

CURIA ÐỨC MARIA MẸ GIÁO HỘI 

TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON 
 

THƠ MỜI 
 

THAM DỰ TỔNG HỘI THƯỜNG NIÊN 2014 

  

Trân trọng kính mời Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ 
Nam Nữ, quý vị các ban Hội Đồng Mục Vụ và hội đoàn Công Giáo Tiến Hành, quý hội viên và gia đình Ðạo Binh Ðức Mẹ, 

cùng cộng đồng dân Chúa thuộc Tổng Giáo Phận Galveston-Houston;  

Ðến hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và tham dự Tổng Hội Thường Niên của hội Ðạo 

Binh Ðức Mẹ, được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 06 tháng 12 năm 2014 tại:  

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbanks N. Houston Road, Houston TX 77040 với chương trình như sau:  

 
10:15 am: Tập họp  10:30 am: Cung nghinh Ðức Mẹ  11:00 am:Thánh lễ đồng tế  

TM Curia Ðức Maria Mẹ Giáo Hội 
Trưởng ban tổ chức 

Giuse Nguyễn Ngọc Thiên  

Hợp thỉnh 
Linh Giám Curia 

Linh Mục Gioan Nguyễn Mạnh Hùng  

Sự hiện diện của quý Cha và quý vị là một khích lệ và vinh dự cho toàn thể gia đình Ðạo Binh Ðức Mẹ.  
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thoải mái và chẳng mất mát điều chi. 

Đòi hỏi ra “chỗ nước sâu” có khi đi 

ngược lại với những kinh nghiệm và 

kiến thức của mình, có khi nó là một 

đòi hỏi hết sức vô lý và ngược ngạo. 

Phêrô cũng đã có thái độ tương tư 

như thế! 

Để có thể ra “chỗ nước sâu”, ta 

không có một hành trang nào khác là 

niềm tín thác mạnh mẽ vào Chúa. 

“Chỗ nước sâu” nằm bên ngoài khả 

năng tính toán của mình, bên ngoài 

khả năng phòng vệ của ta. Ta hoàn 

toàn bất lực trước nó. Chỉ có một 

niềm tin kiên vững và một tình yêu 

dành cho Chúa mới giúp cho chúng 

ta có khả năng làm liều, dấn thân vào 

nơi không ai muốn dính dáng đến, 

tiến vào nơi chẳng ai muốn vào. 

Chúa mời gọi chúng ta bước ra “chỗ 

nước sâu” không phải để ta chơi đùa 

với trò chơi của số phận, hay xem đó 

như một trò tiêu khiển thể hiện bản 

lĩnh của ta. Nhưng bởi vì, chỉ có thể 

ra “chỗ nước sâu”, ta mới bắt được 

nhiều cá, mới có được những thành 

quả bội thu, mới thấy được rõ ràng 

quyền năng của Chúa. Những gì càng 

khó khăn để đạt được thì càng có giá 

trị và hữu ích. 

Các bạn trẻ thân mến, 

Chúa Giêsu không mời gọi ta ra 

“chỗ nước sâu”, rồi Ngài nằm yên 

trong bóng mát nghỉ dưỡng. Chính 

Ngài đã cùng ở trên con thuyền với 

Phêrô khi đánh cầm mái chèo. Chính 

Ngài đã đồng hành với ông trong 

những lúc khó khăn chán nản. Các 

nhà truyền giáo, sau khi nghe được 

lời mời gọi của Chúa, đã hăng hái lên 

đường đến những vùng biên cương 

xa xôi, đối diện với không biết bao 

nhiêu thách đố. Nhưng chưa bao giờ  

họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chưa bao 

giờ họ thấy mình bị lạc lõng. Chúa 

vẫn dõi bước theo họ và cùng họ trải 

nghiệm những thăng trầm trên hành 

trình gian nan. Bản thân chúng ta 

cũng được mời gọi bước ra những 

“chỗ nước sâu” như thế để làm chứng 

cho Ngài. “Chỗ nước sâu” có thể làm 

chúng ta sợ, nhưng đó đích thực là 

nơi ta phải đến nếu muốn gặt hái 

những thành quả tốt đẹp và mỹ mãn. 

Các bạn hãy tự vấn mình xem: 

các bạn có nghe được lời mời gọi của 

Chúa, đánh liều mình để thực thi một 

lý tưởng cao đẹp không? Có điều gì 

trong cuộc đời các bạn khiến các bạn 

không dám đứng dậy, tiếp tục vác 

mái chèo để đi với Chúa, nhưng chỉ  

muốn ở lại trong những thất bại và 

đời sống tầm thường cũ kĩ của mình 

không? Nếu các bạn muốn thấy phép 

lạ, các bạn phải dám buông mình. 

Nếu các bạn chần chừ không dám ra 

“chỗ nước sâu”, chắc chắn các bạn sẽ 

không bao giờ cảm nghiệm được 

Chúa quyền năng thế nào đâu. Bạn có 

bước ra khỏi vùng an toàn của mình 

thì mới thấy Chúa quan phòng và 

chăm sóc cho các bạn tuyệt vời đến 

dường nào. “Chỗ nước sâu”, đấy là 

nơi Chúa đang mời gọi bạn cùng 

Ngài bước đến. 
  

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 

Ra chỗ nước sâu 
 

Các bạn trẻ thân mến, 

Ngày Giêsu gặp Phêrô lần đầu tiên ở biển hồ Ghenexaret, Ngài đã mượn chiếc thuyền 

của ông và xin ông chở Ngài ra xa một tí để Ngài có thể giảng dạy cho dân chúng đang 

đứng trên bờ. Phêrô đã làm theo lời Chúa. Sau khi giảng dạy xong, Giêsu đã mời gọi 

Phêrô hãy chèo thuyền ra xa thêm một chút nữa, đến chỗ nước sâu để thả lưới. Phêrô có 

phần chần chừ, vì đã suốt một đêm vất vả nhưng chẳng bắt được con nào. Nay lưới đang rách, sức khỏe cũng có phần 

tiêu hao, lại là ban ngày, chèo ra chỗ nước sâu liệu có được gì không? Kinh nghiệm của Phêrô cho thấy những đòi 

hỏi của Giêsu hoàn toàn ngược với khoa học, với những gì ông biết. Nhưng vì yêu mến và nể trọng Thầy, Phêrô làm 

theo. Kết quả đạt được đã khiến cho Phêrô vô cùng kinh ngạc. Chắc chắn chỉ có phép lạ mới làm được như thế! 

 

 
 

Sau một đêm vất vả, Phêrô 

muốn nghỉ ngơi, Giêsu muốn ông 

tiếp tục lao tác. Phêrô đang chìm 

trong chán nản vì thất bại, Giêsu ban 

cho ông thành công. Phêrô muốn 

chèo thuyền vào bờ, Giêsu lại muốn 

ông đi ra xa hơn nữa. Phêrô đang 

muốn ngồi im để nghỉ ngơi, Giêsu 

muốn ông phải đứng dậy để thả lưới. 

Những đòi hỏi của Giêsu dành cho 

Phêrô hoàn toàn khác với những gì 

ông mong đợi. Nơi Giêsu luôn bừng 

dậy những lời mời gọi. Giêsu không 

bao giờ muốn ở yên. Giêsu luôn thôi 

thúc người ta vượt qua thái độ thụ 

động và thậm chí còn muốn đẩy 

người ta đến những chỗ có nhiều thử 

thách, lắm hiểm nguy, những “chỗ 

nước sâu”. 

Các bạn trẻ thân mến, 

Chỗ nước sâu có thể là nơi 

không an toàn, là nơi mà chúng ta có 

thể phải đối diện với những bất trắc, 

có khi đe dọa cả tính mạng của mình. 

Nhớ có lần khi sai các môn đệ ra đi, 

Đức Giêsu cũng nói là Ngài sai họ đi 

như sai chiên con đi vào giữa bầy 

sói. Hình ảnh chiên con non nớt bị 

những con sói dữ vây quanh gợi lên 

mức độ rùng rợn và nguy hiểm của 

sứ mạng. Nhưng đó là điều cần phải 

làm để có thể truyền giảng Tin Mừng 

cho người khác. “Chỗ nước sâu” là 

thế, là đòi buộc người ta phải đánh 

liều chính mình, phải vượt qua 

những sợ sệt, nhát đảm, lười biếng, 

phải vượt lên con người ù lì và muốn 

thoái lui. Để ra được “chỗ nước sâu”, 

ta phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó 

có sự an nguy của mình. Thế nên, 

nhiều người đã không dám ra “chỗ 

nước sâu”, chỉ muốn ở lại trong thế 

giới an nhàn sung sướng của mình,  

Người có tình yêu thì nhất 

định khiêm tốn vâng lời, 

tự khiêm tự hạ, nhiệt 

thành phụng sự Chúa,  

báo đức cảm ân. 
 

(sách Gương Chúa Giê-su)  
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Hành Trình Đức Tin năm 2014 
 

1) Hành hương Đức Mẹ La Vang Việt Nam & Cha Trương Bửu Diệp 

15 ngày từ 30 tháng 11 đến 14/12 - Linh hướng: L.M. Nguyễn Vinh Sơn 
• Đức Mẹ La Vang, Tà Pao, Trà Kiệu, Sao Biển, Fatima Bình Triệu 
• Nhà thờ Tắc Sậy & mộ Cha Bửu Diệp   

• Tours: Sàigòn, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Mũi Né, Bạc Liêu, Cần Thơ, Mỹ Tho  
 

2) Hành hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru + St Martin de Porres)  
(15 ngày từ 6 đến 20 tháng 10/2014) - Linh hướng:  LM. Bill Cao 
• Brazil: dâng thánh lễ dưới bức tượng Chúa Cứu Thế vĩ đại, kỳ quan mới thế giới 

• Đức Mẹ Aparecida (bổn mạng Brazil) & Đức Mẹ Lujan (bổn mạng 3 nước Nam Mỹ) 
• Thác nước lớn I  thế giới Iguassu Falls: tham quan thác cả 2 bên Brazil & Argentina 

• Buenos Aires: thánh lễ nơi Đức Mẹ hiện ra, quê hương đương kim GH Phanxicô 
• Lima: nhà, tu viện, phòng ngủ & mộ vị Thánh đen quen thuộc: St Martin de Porres 
• Machu Pichu: di tích văn hóa thế giới (world-heritage listed) hùng vĩ & nổi tiếng. 
 

3) Hành hương Đức Mẹ Âu Châu (4 nước: Ý, Pháp, Spain, Bồ Đào Nha) 

(14 ngày từ 25/10 đến 7 tháng 11) - Linh hướng:  LM.  Trịnh Ngọc Danh 
• Fatima, Lộ Đức, Santarem, Lisieux, Paris, Rome, Assisi, Lanciano, San Giovanni 
• Triều kiến Đức GH, Thăm mộ Hồng Y Thuận, 4 cửa Năm Thánh,phép lạ Thánh Thể   

• Cầu thang thánh, Mẫu Thánh Giá thật, Đinh & Gai & bảng treo “Vua dân Do Thái”  
• Cha Piô với 5 Dấu Thánh, Thánh Têrêsa Hài Đồng, Thánh Phanxicô & St. Claire 

• Paris: Tour Tháp Eiffel, Du thuyền & ăn tối sông Seine ngắm tháp Eiffel 
• NEW:  Xem nhiều bằng chứng gửi từ Luyện Ngục của các linh hồn 

Sau đó, Hành hương Đất Thánh & Tắm biển Dead Sea (thêm $2,200 cho 11 

ngày) 
 

4) Hành hương Đất Thánh & Tắm biển Dead Sea (11 ngày) 
• từ 7 đến 17 tháng 11. Linh hướng: LM. Nguyễn Văn Khải (Dòng Chúa Cứu Thế) 
• từ 26/12 đến 5 tháng 1. Linh hướng: LM. Chris Phạm Quốc Tuấn (CTĐS) 
 

5) Theo chân Chúa Jesus trên Đất Thánh(11 ngày) dành cho Giới Trẻ 

từ 26 tháng 12. Linh hướng: L.M. Vincent Đoàn Bùi (St Patrick’s Seminary) 
• đồng hành theo chân Chúa trên con đường Ngài rao giảng Tin Mừng vùng Galilê 
• Chương Trình Đặc Biệt cho Giới Trẻ nhằm củng cố Đức Tin Công Giáo. 
 

6) Hành hương Đức Mẹ Guadalupe & Oxcala – Tắm biển Cancun (5-sao) 

9 ngày từ 26/12 - 3 tháng 1/2015. Linh hướng:  LM. Nicolas Toàn Nguyễn 

• Đặc biệt: Thánh Lễ lập lại “Lời hứa Hôn Phối” cho vợ chồng kỷ niệm ngày cưới. 

T RUNG  T ÂM  DU L ỊC H & DI  T R Ú ÚC  C HÂU   
5942 Edinger Ave, Suite 113 , Huntington Beach CA 92649  

Email: lienlac@hanhtrinhductin.com  ( C S T  2 0 8 0 6 4 8 - 4 0 )  

Tel. + 1 (714) 229-0036  -  www.hanhtrinhductin.com      
13-7-14 

CHƯƠNG TRÌNH “KHÓA DƯỠNG SINH” MIỄN PHÍ 
 

Trong cuộc sống không có gì quý bằng sức khỏe, và việc chăm sóc 
sức khỏe là bổn phận đầu tiên của mỗi người vì nó liên quan tới hạnh phúc 
của chúng ta. Vì thế, Hội Từ Thiện Hồng Ân vui mừng thông báo và kính 
mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự Khoá Dưỡng Sinh Miễn Phí sẽ 
được tổ chức lần đầu tiên tại Houston. Vị hướng dẫn chính của khóa này là 

Đức Ông Hoàng Minh Thắng đến từ Roma, Italia. Ngài là Chủ tịch của Hội 
Hồng Ân và cũng là Vị Sáng Lập và Linh hướng của nhóm Tông Đồ Mục 
Vụ Sức Khoẻ. Đây là một sinh hoạt đang thu hút được nhiều người tham dự 
và được phổ biến tại một số các tiểu bang tại Mỹ, Úc và ngay ở Việt Nam.  
Cùng hướng dẫn khóa này, còn có các vị chuyên môn dược thảo như chị 
Kim Tuyến từ Oklahoma và chị Lê Mai từ Kansas. 

Thời gian: Từ Chiều Chúa Nhật, ngày 23 tháng 11 
  Đến thứ Tư, ngày 26 tháng 11, 2014 

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
  10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX  77075  
  Tel: 713-941-0521 

 

CHÚA NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 11, 2014 
* 3:00 PM – 7:00 PM  

- Thiên Khí Năng hay Năng Lượng Vi Ba – Tập Hít Thở - Chức Năng 
12 Chakras – giúp tăng cường sức khoẻ, ngăn ngừa bệnh tật. 
- Tầm quan trọng của sự cân bằng Axit- Kiềm cho sức khỏe   
- Bảng thực phẩm Axit, Kiềm 
- Giảm đau cấp tính do cơ thể nhiều axit 
- Ớt và các trường hợp cấp cứu 

 

THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 11, 2014 
* 9:00 AM – 12:00 PM  

- Thể dục “Dịch Cân Kinh - Thế võ trường sinh” 
- Bấm huyệt, xoa bóp phản xạ học để loại trừ: nhức đầu, đau nhức 

chân, tay, thân mình; cải tiến thị giác, thính giác, trí nhớ, vv... 
- Một số các Trà Dược Thảo giúp Trị Đau Nhức, Áp Huyết Cao, Tiểu 
Đường, Cholesterol, Giảm căng thẳng, Thanh Lọc Máu,…  (Trà 
Neem, trà Jason Winters, trà Chamomile, Trà Red Raspberry)  

 

* 3:00 PM – 5:00 PM  
- Tìm hiểu ba khoáng chất quan trọng cho cơ thể mà việc bổ sung cho 
kết quả kỳ diệu:  Magnesium, I-ốt, Sodium Bicarbonate. 

 

* 7:15 PM – 8:30 PM 
- Tăng cường sức khoẻ, hệ miễn nhiễm: ỚT – SIÊU BỔ - TẨY LỌC 3 
NGÀY loại trừ các độc tố, sạn thận, sạn gan, sạn mật 

 

THỨ BA, NGÀY 25 THÁNG 11, 2014 
* 9:00 AM – 12:00 PM  

- Thể dục “Dịch Cân Kinh - Thế võ trường sinh” 
- Một số các tư thế giúp tự trị bệnh bằng Thiên Khí Năng 
- Công thức của Dr. Christopher cho các vấn đề về MẮT và TAI. 

 

* 3:00 PM – 5:00 PM  
- Cách nấu nướng thực phẩm giúp gia tăng sức khoẻ. 
- Nguồn tài liệu phong phú để tham khảo nhằm giữ gìn sức khoẻ, 
phòng ngừa bệnh tật: Sách Thiên Khí Năng, 66 Công thức thảo dược, 
“Không có bệnh không chữa được”. 

 

* 7:15 PM – 8:30 PM  
- Các công thức Dược Thảo hiệu năng, nổi tiếng của Dr. Christopher 
cho các vấn đề đau nhức, thấp khớp, loãng xương, v.v. 

 

THỨ TƯ, NGÀY 26 THÁNG 11, 2014 
* 9:00 AM – 12:00 PM  

- Thể dục “Dịch Cân Kinh - Thế võ trường sinh” 
- Tương quan giữa tai, mặt, hai bàn tay, hai bàn chân và sức khỏe. 
- Lợi ích Sức Khoẻ với Dầu Dừa, Tinh Dầu Hạt Bưởi, Công thức Phổi. 

 

* 3:00 PM – 5:00 PM  
- Phòng chống ung thư, các bệnh nan y (30 ngày Tẩy lọc và Dinh 
Dưỡng) 

 

* 7:15 PM – 8:30 PM  
- Nệm BIOMAT: Năng lực chữa lành của sức nóng hồng ngoại xa. 
- Kết hợp các liệu pháp tự nhiên để phòng chữa bệnh. 

 

LƯU Ý: 
* Thực phẩm, chỗ ở: hoàn toàn tự túc. 
* Không cần ghi danh trước. 

 

HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN XIN KÍNH MỜI 

THÔNG BÁO của BTDLTHÔNG BÁO của BTDLTHÔNG BÁO của BTDL   
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 / 1 tuân 

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 và được đăng 2 kỳ. 

Nếu quá giới hạn nêu trên cũng như các thông báo có nội dung 

gây quỹ, xin trả lệ phí. 
 

 Hạn chót gửi TB và QC: 10:00 pm thứ Ba hàng tuần. 
 

Đăng quảng cáo xin liên lạc:  

Chị Cao Hồng: 832-264-5387 

email: caohong@yahoo.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. 

 

HỘI CHỢ MÙA TẠ ƠN Lần 16 
 

Vào 3 ngày 28-30.11.2014 

Trong khuôn viên Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

6550 Fairbanks N. Houston Rd – Houston Texas 77040 

Phone: (713) 939-1906 / Email: lourdes@loduc.org  
 

Chương trình đại nhạc hội rất phong phú và đặc sắc sẽ 

được gởi đến quý đồng hương với thành phần ca sĩ gồm có: 
Don Hồ, Như Loan, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Diễm Sương, 

Hà Thanh Xuân, Hồ Hoàng yến, Đặng Minh Thông, Giang 

Tử, Johnny Thái, Thy Ngân, Quốc Dũng, Tuyết Châu Quỳnh 
Anh, Uyên Vy, Hoàng Tường, Đức Hoan, Thanh Liêm, Bích 

Vân với sự góp mặt của MC Thùy Dương, bác sĩ Nguyễn 

Văn Thịnh và ban nhạc The Beat. 
 

Có nhiều tiết mục mới lạ, hấp dẫn, và đa dạng do các 
bạn trẻ phụ trách sẽ được gởi đến quý vị đồng hương. Đến 

với hội chợ để thưởng thức những món ăn đặc sản từng được 

quý vị yêu thích và bảo đảm sẽ có những giây phút vui chơi, 
thư giãn, gặp gỡ đồng hương, và cùng với gia đình mừng lễ 

Tạ Ơn. 
 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin hân hoan đón mừng và 

mong đợi sự ủng hộ của quý đồng hương. 
 

Trân Trọng Kính Mời 
 

Ban Tổ Chức Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 

mailto:lienlac@hanhtrinhductin.com

