
BAÛN TIN HAÈNG TUAÀN CUÛA COÄNG ÑOÀNG COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM - GIAÙO PHAÄN ORANGE

PHUÏC VUÏ TRONG TIN YEÂU & HIEÄP NHAÁT

TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM
VIETNAMESE CATHOLIC CENTER

1538 Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703

Tel: 714.554.4211 - Fax: 714.265.1161
www.VNCatholic.net

Email: hiepthong2013@ gmail.com

Giaùm Ñoác TTCG Vieät Nam:

- Chuû Tòch:
- PCT Noäi Vuï:
- PCT Ngoaïi Vuï:
- Toång Thö Kyù:
- Toång Thuû Quyõ:

OÂng Vuõ Vieát Quyeàn
OÂng Hoaøng Xuaân Lai
OÂng Nguyeãn Jimmy Huøng
Chò Traàn Ngoïc Cindy
Chò Vuõ Thanh Hueä

LM. Giuse Traàn Vaên Kieåm
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(xem tiếp trang 6)

DAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏIDAÁU CHÆ THÔØI ÑAÏI

Chúa Nhật 7-1-2018 Số 775LỄ HIỂN LINH

CHÚA ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Chúng ta vừa đón mừng Năm Mới Dương Lịch và Chúa Nhật tuần này chúng ta
mừng Lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Hiển Linh được hiểu theo ý nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra
cho nhân loại. Thiên Chúa đã đến với con người. Ngài sinh ra trong giữa lòng dân tộc
Do Thái. Nhưng Thiên Chúa không chỉ đến riêng cho dân Do Thái, mà Ngài còn đến
với tất cả mọi con người được sinh ra trong mọi thời đại: “Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã
nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng
người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào
danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Gioan 1:9-12). Thiên
Chúa từ trời cao đến với con người trong hang đá Bêlem, và con người từ những nơi
gần nhất, là những mục đồng đang chăn dắt đàn vật ở gần đó, và những nhà đạo sĩ
từ muôn dặm xa xôi, đã được mời gọi tới để chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài. Như thế,
Thiên Chúa không những chỉ tỏ mình ra cho dân riêng của Ngài là người DoThái, mà
còn cho cả Lương dân mà đại diện là những nhà đạo sĩ.

Nhật báo Le Figaro của Pháp số ra ngày 24/12/1995 đã kể lại câu chuyện của nữ
tu Emmanuel như sau: “Tại một khu ổ chuột ở thủ đô Cairô của nước Ai Cập, một nơi
thật nghèo hèn và tối tăm, người ta không có Lễ Giáng Sinh tại đó vì quá nghèo. Nữ tu
đã gặp Đức Thượng Phụ Sinoda xin ngài cử một linh mục đến dâng lễ tại đó. Ngài đã
chấp nhận. Tin vui được loan ra, mọi người đều hăng hái quét dọn, một nơi cử hành
thánh lễ được sửa soạn rất sơ sài, không đèn điện, chỉ có ít ánh nến và ánh đèn dầu.
Đêm khuya, tiếng hát mừng Chúa Giáng Sinh vang lên, mọi vật trong khu ổ chuột
đều thức giấc: Lũ lừa thì kêu be be, gà thì gáy o o, mấy chú chó sủa liên tục… Đây là
một bản hòa nhạc mừng Chúa Giáng Sinh vô cùng độc đáo. Vị linh mục đêm hôm đó
đã không giảng nhiều, cha nói vài lời vắn tắt: “Nếu Chúa Giáng Sinh một lần nữa,
chắc Ngài sẽ sinh ra tại nơi đây, để ban cho anh chị em tình thương của Ngài, để cùng
chia sẻ nỗi thống khổ và đồng hành với anh chị em trong khu ổ chuột này”. Lễ xong,
nữ tu đã phát cho mỗi người một quả quýt và một chiếc bánh nhỏ. Niềm vui thật rạng
rỡ trên khuôn mặt mọi người và họ đã ra về trong hân hoan. Thật là một đêm đầy tình
yêu Thiên Chúa và tình người.

Lễ Hiển Linh là lễ nhiều màu sắc. Hình ảnh của ba vua, hay ba nhà đạo sĩ, hay
nhà bác học, hay hiền sĩ, hay các nhà chiêm tinh, tên gọi được đặt ra là tùy theo cách
mà người ta chú giải về họ, đến từ phương đông để thờ lậy Chúa Hài Đồng Giêsu là
hình ảnh rất đẹp. Đây là một cuộc hành trình đầy gian truân. Họ đi theo ánh sao
Bêlem. Có những lúc gặp khó khăn trên đường, có những lúc họ lạc mất ánh sao, có
những lúc họ phải tìm người để hỏi đường. Ngày hôm nay, họ có thể là những người
đang sống trong giầu sang phú quí hoặc trong những khu xóm lao động nghèo hèn,
hoặc là những người bạn chung quanh chúng ta. Có những người đang đi Chúa
nhưng chưa gặp. Họ cần một ánh sao chỉ đường để nhận ra Ngài. Chúng ta có thể là
ánh sao bé nhỏ đó để người ta nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời của họ
hay không?

LM Trần Văn Kiểm

ĐTC: Phục vụ sự sống con
người là phục vụThiên Chúa
(W H Đ - Ngày 01/01/2018)

Trong bài giảng Lễ Mẹ
Thiên Chúa, ĐTC nói:“Danh
xưng Mẹ Thiên Chúa nhắc
chúng ta : Trong Mẹnhớ rằng
của Người, Thiên Chúa của
trời , Thiên Chúa vô hạn,cao
đã trở nên ậtnhỏ bé, trở nên v
chất để, không chỉ ở với chúng
ta mà còn để giống chúngnên
ta quý giá và, và con người thật
thiêng liêng đối với Chúa. Vì
thế sựphục vụ sống con người
là phục vụ Thiên Chúa. Và mọi
cuộc đời cuộc đời ở trong, từ
lòng cho cuộc đời củamẹ đến
người ngườigià, đau khổ và
bệnh tật, cuộc đời của những
người gây phiền toái cảvà
những người ghê tởm phải,
được , yêu thương vàđón nhận
giúp đỡ. ,Đứng trước máng cỏ
chúng ta khám phátái rằng:
C ược thương,húng ta đ yêu
chúng ta hưởng ý nghĩanếm
đích ..thực của cuộc sống .
Chúng ta không để cho cuộc
đời chúng ta trở thành nạn



CHÖÔNG TRÌNH MUÏC VUÏ
TAÏI CAÙC CÑCG VIEÄT NAM - GP ORANGE

COÄNG ÑOAØN THAÙNH LINH
Holy Spirit Church 17270 Ward St. Fountain Valley, CA 92708

Cha Quaûn Xöù:
Cha Phoù:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Joseph Traàn Cao Thöôïng 714-963-1811 x 109
714-963-1811LM. Thomas Nguyeãn Ñaêng Ñeä

Mai Vaên Maïnh 714-457-4701
Sr. Mai Thu Annuncia, LHC 714-963-7871
Sr. Nguyeãn Traâm Pauline, LHC 714-964-8767
OÂ. Vuõ Quaân 714-963-7826
8 PM thöù Baûy, 1:30 PM, 3:15 PM & 6:30 PM Chuùa Nhaät
5:45 PM thöù Saùu haèng tuaàn
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
11:00 AM thöù Baûy tuaàn thöù ba trong thaùng

COÄNG ÑOAØN TRAÙI TIM VOÂ NHIEÃM ÑÖÙC MEÏ
Immaculate Heart of Mary Church
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

1100  S. Center St.
Santa Ana, CA 92704

LM. Nguyeãn Ñöùc Duõng 657-271-8314
Sr. Nguyeãn ThuHöông, LHC 714-332-9081
OÂ. Nguyeãn Xuaân Thuaàn 714-863-9764
5 PM thöù Baûy
5:30 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
4:00 PM thöù Baûy
3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

COÄNG ÑOAØN ST. POLYCARP
Saint Polycarp Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

Laàn Chuoãi Loøng Chuùa TX:

8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
LM. John Nguyeãn Trung Tuaán 714-893-2766 x 204
Sr. Traàn Loan Maria, LHC 714-892-4396
OÂ. Tom Maõ 714-591-7001
7:00 PM thöù Baûy & 4:00 PM Chuùa Nhaät
6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7:30 PM - 8:00 PM thöù Hai & 3:30 PM - 5 PM thöù Baûy
2:30 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù tö moãi thaùng
3:00 PM moãi ngaøy

COÄNG ÑOAØN ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP
Saint Nicholas Church

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
LM. Tröông Quyeàn 949-837-1090
Traàn Quyù Chaâu 949-246-7234
Sr. Nguyeãn ThuHöông, LHC 949-837-1090 x137
OÂ. Nguyeãn Vieát Laân 949-521-3092
5:00 PM Chuùa Nhaät
7:00 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
3:00 PM C. Nhaät thöù hai moãi thaùng (xin heïn tröôùc 1 thaùng)

Cha Xöù:
Cha Phoù:

:Phoù Teá Vónh Vieãn
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

COÄNG ÑOAØN TUSTIN
Saint Cecilia Church 1301 Sycamore Ave. Tustin, CA 92780

LM. Thaùi Quoác Baûo 714-544-3250 x15
LM. Thaùi Duy Nicolaus
Ngoâ Ñình Ñoâng 714-544-9186
Sr. Traàn Thuøy Töôi Francesca, LHC 714-838-4466 x18
OÂ. Traàn Maïnh Huøng 714-865-7018
6:30 PM thöù Baûy
6:30 PM thöù Saùu haèng tuaàn
7 PM - 8 PM thöù Tö / 8:30 AM - 9AM thöù Baûy
3 PM Chuùa Nhaät tuaàn thöù nhaát trong thaùng

Cha Xöù:
Cha Pho:́

:Phoù Teá Vónh Vieãn
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

COÄNG ÑOAØN WESTMINSTER
Blessed Sacrament Church

14072 S. Olive St.
Westminster, CA 92683

LM. Pheâroâ Nguyeãn Vaên Tuyeân
LM. Phan Khôûi
Nguyeãn Taán Haûo 714-978-6075
Sr. Cecilia Phaïm Xuaân Trang, LHC - Dir. 714-892-4489 x270
Thaày Saùu Nguyeãn Taán Haûo - Coordinator 714-893-3320
OÂ. Nguyeãn Tuaán Huy 714-677-7869
6:30 PM & 8 PM Thöù Baûy, 4 PM & 5:45 PM Chuùa Nhaät
6 PM thöù Hai, Ba, Tö, Naêm vaø thöù Saùu
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
2 PM C.Nhaät tuaàn thöù ba moãi thaùng (ñieàn ñôn tröôùc 2 tuaàn)

714-892-4489/893-3059
714-892-4489/893-3059

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù/Quaûn Nhieämù:

:Phoù Teá Vónh Vieãn
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

COÄNG ÑOAØN TAM BIEÂN
GX.Chính Toøa Chuùa Kitoâ (Christ Cathedral) 13280 Chapman Ave., G. Grove, CA 92840

LM. Traàn Quaân
LM. Phaïm Tuaán Christopher
Nguyeãn Khieát 714-539-3452
Sr. Nguyeãn Thuøy Trang Theresa, LHC 714-971-2141
OÂ. Phaïm Vaên Ry 714-264-3124
6:30 PM thöù Baûy, 6:15 AM, 1 PM & 4 PM Chuùa Nhaät
5:30 PM haèng ngaøy
7:15 PM - 8:15 PM thöù Saùu; 8:30 AM - 9:30 AM thöù Baûy
12:00 PM thöù Baûy tuaàn thöù hai moãi thaùng

714-971-2141 #13
714-971-2141 #17

10 AM T. Baûy ñaàu thaùng, xin ghi danh tröôùc taïi V. Phoøng

COÄNG ÑOAØN ANAHEIM
Saint Boniface Church

NHAØ THÔØ CHUÙA KITOÂ CÖÙU THEÁ
Christ our Savior Catholic Parish

120 N. Janss St. Anaheim, CA 92805

2000 W. Alton Ave., Santa Ana

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Trònh Danh 714-956-3110, Ext. 130
Toáng Minh 714-548-7550
Sr. Nguyeãn Hoàng Rosemary, LHC 714-956-3110x120
OÂ. Nguyeãn Naêng Chí 714-572-1502
6:30 PM thöù Baûy
7 PM thöù Ba vaø 8 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
5:30 PM - 6:30 PM thöù Ba, 3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
Xin xem baûn tin Coäng Ñoaøn.

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Leã Chuùa Nhaät:
Ñaïi dieän:

714-444-1500LM. Taï Anh Kieät
714-444-1500LM. Vuõ Paul

2:30 PM Chuùa Nhaät (tieáng Vieät)
OÂng Danh Nguyeãn 714-767-0640

NHAØ THÔØ SAINT THOMAS MORE 51 Marketplace, Irvine, CA 92602

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Lieân laïc vieân:
Leã Chuùa Nhaät:

Giaûi toäi:

714-651-0861LM. Paul Trònh Minh Thaùi
Nguyeãn Quang Tín
OÂ. Traàn Gia Phong 949-651-6315
4:00 PM thöù Baûy (song ngöõ Anh Vieät)
3:00 PM thöù Baûy

COÄNG ÑOAØN HUNTINGTON BEACH
Saint Bonaventure Church

16400 Springdale
Huntington Beach, CA 92649

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Martin Traàn Ñöùc 714-846-3359 x 414
Traàn Ñöùc Luaän 714-847-6828

OÂ. Ngoâ Vaên Phuùc 714-351-7108
6:30 PM thöù Baûy
7:15 PM thöù Saùu haèng tuaàn
3:30 PM - 4:30 PM thöù Baûy
6:30 PM trong Leã thöù Baûy cuoái thaùng

COÄNG ÑOAØN ORANGE
La Purisima Church 11712 Hewes St., Orange, CA 92869

Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:

Giaûi toäi:

Röûa toäi:

LM. Nguyeãn Toaøn Nicolas 714-633-5800
Nguyeãn Quang Tín 714-633-5800
OÂ. Traàn Troïng Ñöùc 562-209-3452
Chò Buøi Mai Phöôïng 714-553-4660
6:30 PM thöù Baûy
Thöù Ba 7 PM (Chaàu Thaùnh Theå tuaàn thöù 1 moãi thaùng)
Thöù Saùu 6:30 AM
6 PM - 7 PM thöù Ba
vaø 8:30 AM - 9:30 AM Thöù Baûy
2:00 PM C. Nhaät tuaàn thöù ba (ghi danh tröôùc 2 thaùng)

COÄNG ÑOAØN ST. COLUMBAN
Saint Columban Church 10801 Stanford - Garden Grove, CA 92840

Cha Xöù:
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:
Cha Phoù/Quaûn Nhieäm:

Phoù Teá Vónh Vieãn:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Chaàu Thaùnh Theå:

Giaûi toäi:
Röûa toäi:

714-534-1174 ext. 121ÑOÂ. Giuse Phaïm Quoác Tuaán
714-534-1174 ext. 181LM. Joseph Tröông Ngöõ
714-534-1174 ext. 141LM. Nguyeãn Phöông

Nguyeãn Ñöùc Tuaán 714-554-5304
Sr. Leâ Minh Haèng, LHC 714-867-1514
OÂ. Huøng Jimmy Nguyeãn 714-872-1999
6:30 PM T. Baûy, 6:30 AM, 3:15 PM & 7 PM Chuùa Nhaät
5:30 PM haèng ngaøy
9 AM - 9 PM thöù Ba haèng tuaàn
9 AM thöù Baûy & 7:30 PM thöù Ba
3:30 PM thöù Baûy tuaàn thöù ba

COÄNG ÑOAØN COSTA MESA
Saint John The Baptist Church 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626

Cha Phoù /Quaûn Nhieäm:
Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Traàn Quang Tueä 714 427-3938
Sr. Hoaøng Hoa, LHC 714-540-4128
OÂ. Voõ Phi Khanh 657-234-0404
6:30 PM thöù Baûy, 6:30 AM Chuùa Nhaät
7 PM thöù Saùu ñaàu thaùng
7:30 PM thöù Hai haèng tuaàn vaø 9 AM thöù Baûy tuaàn I vaø III.

GIAÙO XÖÙ ÑÖÙC MEÏ LA VANG
Our Lady of Lavang Church 288 S. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92704

Cha Xöù:
Cha Phoù:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:
Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

LM. Nguyeãn Vaên Luaân 714-775-6200
714-775-6200LM. Nguy n Timothyễ

Sr. Nguy n Tin, LHC 714-775-6200ễ
OÂ. Vuõ Vieát Quyeàn 714-878-0119
6:00 PM thöù Baûy
6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM & 6:30 PM Chuùa Nhaät
8:30 AM thöù Hai, Tö, Saùu vaø 8:00 AM thöù Baûy
Thöù Naêm 9:00 - 9:45 AM vaø thöù Baûy 4:15 - 5:00 PM
Chuùa Nhaät tuaàn thöù 2 moãi thaùng

COÄNG ÑOAØN ST. BARBARA
Saint Barbara Church 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704

Cha Xöù:
Cha Phoù:
Cha Phoùù:

Cö nguï:
Phoù Teá Vónh Vieãn:

Vaên Phoøng Giaùo Lyù:

Chuû Tòch BCH:
Leã Chuùa Nhaät:

Leã Vieät Nam:
Giaûi toäi:
Röûa toäi:

775-7733 / 775-9465LM. Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán
LM. Joseph Nguyeãn Thaùi
LM. Anthony Vuõ Taän Hieán
LM. Traàn Quang Loäc
Nguyeãn AÙnh 714-965-0777
Sr. Leâ Ñöùc Grace, LHC 714-775-9475
Sr. Lieãu, LHC 714-775-9475Nguyeãn
Sr. Leâ Kim Stella, LHC 714-775-9475 x 1
OÂ. Traàn Vaên Tueä 949-292-3984
4PM & 7PM T. Baûy, 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM C.Nhaät
6:30 AM thöù Hai, Tö, Naêm, 5:30 PM thöù Ba, Saùu
6:15 PM - 7:00 PM Thöù Ba, Thöù Saùu,
2 PM Chuùa Nhaät ñaàu thaùng

714-846-3359 x 834Sr. Nguyeãn Naêng Höông Angeline, LHC

Phaùt thanh thöù Naêm haèng tuaàn töø 8:30 PM ñeán 9:30 PM, baêng taàn 1480AM
CHÖÔNG TRÌNH PHAÙT THANH SOÁNG ÑÖÙC TIN

Xin ñoïc vaø coå ñoäng NGUYEÄT SAN HIEÄP NHAÁT



LÔØI
CHUÙA

Baûn Tin Hieäp Thoâng Soá 775 � 3

Chuùa Nhaät tuaàn tôùi:

Caùc Baøi Ñoïc vaø Phuùc AÂm: Baøi Ñoïc I
Đáp Ca
Baøi Ñoïc II
Phuùc AÂm

Ngày      tháng    năm 20114 1 8

1Sm 3:3-10,19

Ga 1:35-42

CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN. NĂM B

1Cr 6:13c-15a,17-20
Tv 39:2 & 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

� BAØI ÑOÏC I Is 60:1-6
Baøi trích saùch tieân tri I-sai-a
Haõy ñöùng leân, haõy toûa saùng ra, hôõi Gieâ-ru-sa-lem! Vì söïïï

saùng cuûa ngöôi ñaõ tôùi, vì vinh quang cuûa Chuùa ñaõ böøng d âyậ
treân mình ngöôi. Kìa toái taêm ñang bao boïc ñòa caàu , vaø u minh
phuû kín caùc daân, nhöng treân mình ngöôi Chuùa ñang ñöùùng daây,
vì vinh quang cuûa Ngaøi xuaát hieän treân mình ngöôi..

Chö daân seõ laàn böôùc tìm veà söï saùng cuûa ngöôi, vaø caùc vua
höôùng veà aùnh bình minh cuûa ngöôi. Haõy ngöôùc maét leân chung
quanh vaø haõy nhìn coi: Taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñang taäp hoïp,
ñang tìm ñeán vôùi ngöôi; caùc con trai cuûa ngöôi töïï ñaøng xa ñi
tôùi, vaø caùc con gaùi ngöôi ñöùùng daäy töøø khaép beân hoâng.

Baáy giôøø ngöôi seõ nhìn coi, vaø ngöôi trôû neân röc rôõ, tim
ngöôi seõ raïo röïc vaø seõ phoàng leân. Bôûi vì nhöõng kho taøng beå
khôi tuoân ñeán vôùi ngöôi, nguoàn phuù tuùc cuûa chö daân seõ tôùi tay
ngöôi. Nhöõng con laïc ñaø traøn ngaäp vaây phuû laáy ngöôi, nhöõng
laïc ñaø moät böôùu töï xöù Ma-di-an vaø EÙp-pha. Taát caû nhöõng ai
töø Sa-ba ñi tôùi, hoï seõ tuyeân rao lôøi ca ngôïi Chuùa.

Đó là Lời ạ ơn Chúa.Chuùa. T

� ÑAÙP CA Tv 71:1-2, 7-8, 12-13, 17

Ñ: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở
trong triều đại người.

X: Laïy Chuùa xin ban quyeàn xeùt ñoaùn khoân ngoan cho ñöùc
vua, vaø ban söï coâng chính cho hoaøng töû, ñeå ngöôøi ñoaùn xeùt
daân Chuùa caùch coâng minh, vaø phaân xöû ngöôøi ngheøo khoù caùch
chính tröïc. Ñ

X: Söï coâng chính vaø neàn hoøa bình vieân maõn seõ trieån nôû
trong trieàu ñaïi ngöôøi, cho tôùi khi maët traêng khoâng coøn chieáu
saùng, vaø ngöôøi seõ thoáng trò töø bieån noï ñeán bieån kia, töø soâng caùi
ñeán taän cuøng traùi ñaát. Ñ

X: Vì ngöôøi seõ giaûi thoaùt keû ngheøo khoù khoûi tay keû quyeàn
theá, vaø seõ cöuù ngöôøi baát haïnh khoâng ai giuùp ñôõ. Ngöôì seõ
thöômg xoùt keû yeáu ñuoái vaø ngöôøi thieáu thoán. Vaø cöùu soáng
ngöôøi cuøng khoå. Ñ

X: Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn
tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được
chúc phúc và các dân nước sẽ ca ngợi người. Ñ

� BAØI ÑOÏC II Ep3:2-3a, 5-6
Baøi trích thö Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà göûi tín höõu Epheâsoâ.
Anh ch em thaân meán, anh ch em ñaõ nghe bieát raèng:ị ị

Thieân Chuùa ñaõ ban cho toâi vieäc phaân phaùt aân suûng cho anh chị
em, laø theo ôn maëc khaûi, toâi ñaõ ñö c thaáu hieåu maàu nhieäm maøợ
con caùi loaøi ngöôøi caùc theá heä khaùc khoâng ñöôc bieát, nhöng
nay ñaõ maëc khaûi cho caùc Thaùnh Toâng Ñoà cuûa Ngöôøi, vaø cho
caùc vò tieân tri, nhôø Thaùnh Thaàn. Vaø nhôø Tin Möøng, caùc daân

ngoaïi ñöôc neân ñoàng thöøa töï, ñoàng moät thaân theå, vaø ñoàng
thoâng phaàn vôùi lôøi höùa cuûa Ngöôøi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Đó là Lời ạ ơn Chúa.Chuùa. T

� ALLELUIA
Alleluia, alleluia – Chuùng toâi ñaõnh thaáy ngoâi sao cuûaận

Ngöôøi ôû Ñoâng Phöông, vaø chuùng toâi ñaõ ñeán ñeå trieàu baùi
Ngöôøi. Alleluia.

� PHUÙC AÂM Mt 2:1-12
Baøi trích Phuùc AÂm theo Thaùnh Maùt-theâu.
Khi Chuùa Gieâsu sinh haï taïi Beâ-lem thuoäc xöù Giu-Ña,

trong ñôøi vua Heâ-roâ-ñeâ, coù maáy nhaø ñaïo só tö ø Ñoâng Phöông
tìm ñeán Gieâ-ru-sa-lem. Caùc oâng noùi: “Vua ngöôøi DoThaùi
môùi sinh ra hieän ñang ôû ñaâu? Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy ngoâi
sao cuûa Ngöôøi ôû Ñoâng Phöông vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi
Ngöôøi.” Nghe noùi theá, vua Heâ-roâ-ñeâ boái roái, vaø taát caû Gieâ-
ru-sa-lem cuøng vôùi nhaø vua. Vua ñaõ trieäu taäp taát caû caùc ñaïi
giaùo tröôûng vaø luaät só trong daân, vaø hoûi hoï cho bieát nôi maø
Ñöùc Kitoâ sinh haï. Hoï taâu nhaø vua raèng: “ Tai Be-lem thuoäc
xöù Giu-Ña, vì ñoù laø nôi do Ñaáng tieân tri ñaõ cheùp: Caû ngöôi
nöõa, hôõi Be-lem ñaát Giu-ña, khoâng leõ gì ngöôi beù nhoû hôn heát
trong caùc thaønh trì cuûa Giu-ña, vì töï nôi ngöôi seõ xuaát hieän
moät thuû laõnh, Ngöôøi ñoù seõ chaên nuoâi It-ra-en daân toäc cuûa
Ta.”

Baáy giôø Heâroâñeâ ngaàm trieäu maáy nhaø Ñaïo só tôùi, caën keõ
hoûi han hoï veà thôøi giôø ngoâi sao ñaõ hieän ra. Roài vua ñaõ phaùi hoï
ñi Be-lem vaø daën raèng: “ Caùc khanh haõy ñi ñieàu tra caån thaän
veà Haøi Nhi, roài khi ñaõ gaëp thaáy, haõy baùo tin laïi cho traãm, ñeå
caû traãm cuøng ñeán trieàu baùi Ngöôøi.” Nghe nhaø vua noùi, hoï leân
ñöôøng. Vaø kìa ngoâi sao hoï xem thaáy ôû Ñoâng Phöông, laïi ñi
tröôùc hoï, maõi cho tôùi nôi vaø ñaäu laïi treân choã Haøi – Nhi ôû. Luùc
nhìn thaáy ngoâi sao, hoï heát söùc vui möøng. Vaø khi tieán vaøo nhaø,
hoï ñaõ gaëp thaáy baø Maria meï Ngöôøi, vaø hoï ñaõ quøy goái xuoáng,
suïp laïy Ngöôøi. Roài, môû kho taøng ra, hoï ñaõ daâng tieán Ngöôøi leã
vaät: vaøng, nhuõ höông vaø moäc döôïc. Vaø khi nhaän ñöôïc lôøi
moäng baùo “ñöøng trôû laïi vôùi Heâroâñeâ,” hoï ñaõ qua ñöôøng khaùc,
trôû veà xöù sôû mình.

Đó là Lời ạ ơn Chúa.Chuùa. T

- Chúa Nhật 07-01-2018 Chúa Hiển Linh.
- Thứ Hai 08-01-2018 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
- Thứ Bảy 13-01-2018 Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục,

tiến sĩ Hội Thánh .
- Chúa Nhật 14-01-2018 Chúa Nhật II Thường Niên.
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1. ÒNG TTCG - 714-554-4211VĂN PH
- AM - 5 PM Giờ làm việc ứ - ứ9 Th Hai Th Năm

2. :ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
- 9 AM - 10 AM Thánh Lễ Thứ Hai - Thứ Bảy
- 3 PM - 4 PM ứKính Lòng Thương Xót Chúa Th Sáu
- 10 AM - 4 PM Thứ SáuChầu & Kính Lòng T.X. Chúa
- 0 AM - AM ấ ứ ẹ8:4 9 Kh n Đ c M La Vang

và các Thánh Tử Đạo Thứ Bảy

3. ÒNG HOPE COMMUNITVĂN PH Y - 714-265-1181
- 9:30 AM - 12:30 PM & 3:00 PM - 6:00 PM

ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm
- 9:30 AM - 6 PM Mùa Hè (2 tháng)

ESL/Quốc Tịch/Tai-Chi/After School Thứ Hai - Thứ Năm
- 9:30 AM - 12:30 PM    Hớt tóc Thứ Sáu

SINH HOẠT TUẦN NÀY
Từ Chúa Nhật 7-12-2017 đến Chúa Nhật 14-1-2018

4 Chuùa Nhaät ngaøy 7-1-2018  -  Chuùa Hieån Linh - Naêm B�

Chúa Nhật 07-01-2018
Dòng Ba Phan Sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 12:00pm
Gia Đình Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00am – 12:30pm

Thứ Tư 10-01-2018
Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00pm – 09:00pm

Thứ Năm 11-01-2018
Cursillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07:00pm – 09:00pm

Thứ Sáu 12-01-2018
Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 02:00pm

Thứ Bảy 13-01-2018
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ. . . . . . . . . . . 01:30pm – 05:00pm
Lớp Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00am – 04:00pm

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of
King Herod, behold, magi from the east arrived in Jerusalem,
saying, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star
at its rising and have come to do him homage." When King Herod
heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.
Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He
inquired of them where the Christ was to be born. They said to
him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through
the prophet:And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means
least among the rulers of Judah; since from you shall come a
ruler, who is to shepherd my people Israel." Then Herod called
the magi secretly and ascertained from them the time of the star's
appearance. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search
diligently for the child. When you have found him, bring me
word, that I too may go and do him homage."After their audience
with the king they set out. And behold, the star that they had seen
at its rising preceded them, until it came and stopped over the
place where the child was. They were overjoyed at seeing the
star, and on entering the house they saw the child with Mary his
mother. They prostrated themselves and did him homage. Then
they opened their treasures and offered him gifts of gold,
frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream
not to return to Herod, they departed for their country by another
way.

Reflection: HEROD UNDERSTOOD
The wise men "from the east arrived one day in Jerusalem

inquiring, 'Where is the newborn king of the Jews? We observed
His star at its rising and have come to pay Him homage.' At this
news King Herod became greatly disturbed, and with him all
Jerusalem." —Matthew 2:1-3

Herod understood the significance of Jesus' birth. He knew
that he had to join the wise men and "go and offer [Jesus] homage
too" (Mt 2:8). Jesus' birth means we must either surrender our
lives to Jesus or declare war on Him. We either live no longer for
ourselves but for Him (2 Cor 5:15), or we make a violent, pathetic
attempt to keep Jesus from living any longer. We die to self (see
Jn 12:24) or try to make Him die.

Herod understood that the consequences of Jesus' birth would
be Calvary. There is a competition for allegiance to "the newborn
King of the Jews" (Mt 2:2) and of the world. We will either decide
to be crucified to the world (Gal 6:14) or decide to crucify the
King of the world. There's not enough room in this world for your
ego and the incarnate Son of God. One or the other has got to go.

Dethrone yourself and enthrone Jesus as your King, Savior,
and Lord. Be a wise man or woman. Otherwise you will have no
choice other than to be a Herod. Be one of the wise men and
women. Prostrate yourself and humble yourself before Jesus (Mt
2:11; 23:12). Happy Epiphany!

Prayer: "Lord, every nation on earth will adore You" (today's
Psalm response).

Promise: "Your light has come, the glory of the Lord shines
upon you. See, darkness covers the earth, and thick clouds cover

The Epiphany of the Lord (B)
Mt 2:1-12

the peoples; but upon you the Lord shines, and over you appears
His glory. Nations shall walk by your light, and kings by your
shining radiance." —Is 60:1-3

Praise: Jesus still reveals Himself to wise men and wise
women. Praise You, Jesus, Wisdom incarnate (1 Cor 1:30).
Alleluia!

Saints of the week
1.8 - SaintAngela of Foligno (1248 – 1309) Some saints show

marks of holiness very early. Not Angela! Born of a leading
family in Foligno, Italy, she became immersed in the quest for
wealth and social position. As a wife and mother, she continued
this life of distraction. Around the age of 40, she recognized the
emptiness of her life and sought God's help in the Sacrament of
Penance. Her Franciscan confessor helped Angela to seek God's
pardon for her previous life and to dedicate herself to prayer and
the works of charity. People who live in the United States today
can understand SaintAngela's temptation to increase her sense of
self-worth by accumulating money, fame or power. Striving to
possess more and more, she became more and more self-
centered. When she realized she was priceless because she was
created and loved by God, she became very penitential and very
charitable to the poor. What had seemed foolish early in her life
now became very important. The path of self-emptying she
followed is the path all holy men and women must follow.

1.13 - Saint Hilary of Poitiers (c. 315 – c. 368) Raised a pagan,
he was converted to Christianity when he met his God of nature in
the Scriptures. His wife was still living when he was chosen,
against his will, to be the bishop of Poitiers in France. He was
soon taken up with battling what became the scourge of the fourth
century,Arianism, which denied the divinity of Christ.
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� Lớp Dự Bị Hôn Nhân Khoá 213
Văn phòng Trung Tâm sẽ nhận Dự Bịđơn ghi danh cho lớp

Hôn Nhân Khoá 2 , khai mạc ngày - tháng , 20113 20 21 1 8.
Những bạn nào muốn tham dự khoá học này xin đến văn
phòng TTCG ghi danh từ hứ Hai ế ứt tđ n h Năm lúc 9:30am –
4pm. Hạn chót ghi danh là ngày tháng /20110 1 8. Không
hoàn tiền lại sau khi đã ghi danh. Chứng chỉ sẽ cấp sau khi học
viên tham dự và hội ầđ y đủ điều kiện. Xin nhắc nhở các học
viên ngoài việc học lớp Dự Bị Hôn Nhân, phải liên lạc trực tiếp
với các Cha Quản Nhiệm hoặc Cha Xứ nơi m ư ngụ để lậpình c
hồ sơ hôn phối.

Đ t 7ơn ghi danh có thể lấy ở rang trong tờ Hiệp Thông.
Hoặc qua email hiepthong2013@gmail.com. Hoặc trên
Website: www.vncatholic.net. Theo giáo luật, tất cả những
người Công Giáo muốn bước vào đời sống hôn nhân, hoặc
những người không Công Giáo muốn kết hôn với người Công
Giáo, đều phải tham dự khoá học này. According to the
Catholic Canon Laws, each person, Catholic or non Catholic,
prepares for marriage or life time commitment must attend
this Marriage Preparation Program.
� Gia Đình NazarethThông Báo về DạTiệc Mừng NgàyTình
Yêu 2018

Nhằm tạo cơ hội họp mặt trong một bầu khí vui tươi, lành
mạnh và thân thiện để vinh danh tình yêu và cùng nhau vui
xuân Mậu Tuất 2018 , Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công
Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange trân trọng kính mời quý ông
bà, anh chị em và thân hữu trong cộng đồng dân Chúa đến
tham dự buổi dạ tiệc mừng ngày tình yêu năm thứ 8 với chủ đề:
CHO TÌNH YÊU THĂNG HOA, CHO HẠNH PHÚC
MỌI NhÀ

Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu
đựng tất cả.

Tính yêu không bao giờ mất (1Cor 13, 7-8a)
Địa điểm: , 8058 LampsonNhà hàng Diamond Seafood

Ave., Garden Grove, CA92841 - Phone: 714-891-5347.
Ngày giờ: Chúa Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018
Chương trình bắt đầu đúng 6 giờ tối.
Vé mời: $35/ người lớn - $20/ trẻ em
Phần văn nghệ đặc sắc và vui nhộn do ban nhạc The Minn's

Brothers và thân hữu thực hiện.
Vì đây không phải là tiệc gây quỹ, thực đơn được ban tổ

chức chọn lọc đặc biệt. Chương trình dạ vũ bao gồm tặng hoa
hồng rất tình tứ, xổ số tặng quà và các trò chơi vui nhộn.

Sự tham dự của quý ông bà, anh chị em, bạn bè, thân hữu
biểu hiện tinh thần hỗ trợ và đồng hành với Gia Đình Nazareth
để cùng nhau cảm nhận rằng: chỉ có trong tình thương của
Chúa, tình yêu mới thăng hoa, gia đình được an hòa đón
mừng một mùa xuân mới chan hòa hạnh phúc.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA THÁNG 12/2017

Xin Ơn cho Người Cao Niên – Để thành phần cao
niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ,
biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình
mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

Danh Sách các Linh Mục Việt Nam
mục vụ cho Giáo Xứ Mỹ

LM. Hoàng Điệp Benjamin Our Lady of Guadalupe (562) 691-0533(La Habra)

LM. Trần Chung Charles Our lady Queen of Angels (949) 644-0200(N. Beach)

LM. Đặng Brandon Our lady Queen of Angels (949) 644-0200(N. Beach)

LM. Nguyễn Chuẩn St. Anne (714) 835-7434(Santa Ana)

LM. Trần Benjamin St. Anne (562) 431-0721(Seal Beach)

Cha Xứ - LM. Cao Tuyền Bill St. Anthony Claret (714) 776-0270(Anaheim)

LM. Trần Quốc Thomas, SVD St. Anthony Claret (714) 776-0270(Anaheim)

LM. Trần Lộc Detention Ministry (714) 634-9909

Cha Xứ - LM. Chu Vinh Quang St. Mary's By The Sea (714) 536-6913(H. Beach)

LM. Bùi Martin St. Joseph (714) 528-1487(Placentia)

LM. Lê Duy St. Francisco Solano (949) 589-7767(R. S. Margarita)

Cha Xứ -LM. Nguyễn Uy Sỹ St. Martin De Porres (714) 970-2771(Yorba Linda)

LM. Trần Hoà St. Martin De Porres (714) 970-2771(Yorba Linda)

LM. Phạm Tuấn St. Kilian (949) 586-4440(Mission Viejo)

LM. Vũ Paul Canonical Services (714) 282-3080

LM. Nguyễn Duy Anh Dũng St. Norbert (714) 637-4360(Orange)

LM. Nguyễn Thanh Sơn UCI School Medicine

LM. Nguyễn Hiệp Martin St. Pius V (714) 522-2193(Buena Park)

Quản Xứ -LM. Nguyễn Tiến Bình St. Irenaeus (714) 826-0760(Cypress)

LM. Nguyễn Thành Tài Bishop's Liturgical (714) 282-3000(Garden Grove)

LM. Khổng Michael St. John Neumann (949) 559-4006(Irvine)

LM. Trịnh Minh Thái St. Thomas More (949) 551-8601(Irvine)

LM. Phạm Ngọc Hùng St. Timothy (949) 249-4091(Laguna Niguel)

LM. Nguyễn Vincent, OFM Sts. Simon & Jude (714) 962-3333(H. Beach)

��

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với A/c Mừng Lan (714)
538-5161, A/c Hòa Thi (949)241-3978, A/c Sơn Phượng
(714)553-4660,A/c Duyệt Luông (714)760-4243.
� Ðại Ultreya PhongTrào Cursillo

Trân trọng kính mời QuýAnh Chị Cursillistas tham dự Ðại
Ultreya đầu năm Dương lịch được tổ chức tại TTCG vào Chúa
Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018 từ 8:30 đến 12:00 trưa.

Cha Linh Hướng dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ 30
sáng.

Sự hiện diện của QuýAnh Chị sẽ tạo nên tình hiệp nhất yêu
thương giữa các Cursillistas, và nâng đỡ nhau sống trung
thành với ơn gọi của mình.

LN St. Columban, LN Orange và LN Gioan Tiền Hô phối
hợp điều hành buổi sinh hoạt với chủ đề: “Hôn Ước Giữa
Thiên Chúa Và Loài Ngươi” (Hô-sê 2:21-22).

Xin quý anh chị LNT thông báo đến các thành viên trong
Liên Nhóm để cùng nhau đến tham dự.



(tiếp theo trang 1)
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nhân của nỗi sợ hãi, chán nản hay mê tín, không đóng cửa
lòng mình hay cố quên đi, nhưng bằng cách biến mọi thứ
thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa,
Đấng gìn giữ chúng ta trong trái tim Ngài, sẽ đến ở trong
cuộc đời chúng ta… Khởi đầu năm mới, chúng ta hãy lên
đường hành hương, hãy bắt đầu lại từ máng cỏ, từ người Mẹ
đã bồng ẵm Thiên Chúa trong vòng tay mình. Lòng sùng
kính Đức Maria là một đòi hỏi của đời sống Kitô hữu. Khi
nhìn lên Mẹ, chúng ta được mời gọi bỏ đi những vướng bận
vô ích để tái khám phá những gì là thực sự quan trọng. Vì
đức tin của chúng ta không chỉ giản lược vào một ý tưởng
hay một học thuyết, nên tất cả chúng ta đều cần trái tim của
một người Mẹ, một người biết cách giữ tình yêu nhân hậu
của Thiên Chúa và lắng nghe nhịp đập của trái tim con
người.”

� ĐTC gặp gỡ các nhà thần học Italia: “Cần phải trung
thành một cách sáng tạo để đương đầu với những thách
đố hiện tại”(WHĐ- Ngày 01/01/2018)

Hôm thứ Sáu 29-12-17, ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến các
nhà thần học Italia tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 50 năm
thành lập Hiệp hội Thần học Italia. Ngỏ lời với các nhà thần
học, ĐTC nhắn nhủ rằng suy tư thần học đòi hỏi phải trung
thành cách sáng tạo, hiệp thông, và phải có đôi mắt đức tin
để đương đầu với những thách đố mà nhân loại ngày nay
đang phải đối mặt. Ngài khẳng định, thế giới cần một nền
thần học có khả năng giúp các Kitô hữu loan báo “Khuôn
mặt cứu độ của Thiên Chúa Thương xót”.

- Mầu nhiệm Nhập Thể là khởi điểm cho suy tư thần học:
ĐTC nhấn mạnh:“Thần học sẽ không bao giờ cạn kiệt
nguồn suối sự sống của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu
đã để cho con người chạm đến, ngắm nhìn, và tận hưởng
trong máng cỏ tại Bêlem.”

- Suy tư thần học và Công đồng Vatican II: ĐTC mời gọi
họ“trung thành cách sáng tạo trong những suy tư, vì ATI
được thành lập trong tinh thần phục vụ và hiệp thông được
Công đồng Vatican II chỉ dẫn. Qua đó, Giáo Hội chứng tỏ
mình được thúc đẩy nhờ sự mới mẻ luôn mãi của Tin
Mừng”.

- Cùng nhau làm thần học: ĐTC Phanxicô tiếp:“Nghiên
cứu thần học là công việc của cá nhân, nhưng được thực
hiện bởi những người đắm mình vào một cộng đoàn thần
học.”

- Đôi mắt đức tin: ĐTC Phanxicô nói thêm:“Chính trong
đức tin sống động này của đoàn dân thánh trung tín của

Thiên Chúa mà mọi nhà thần học phải đắm mình vào và nhờ
đó họ được nâng đỡ, được biến đổi và đón nhận”.

- Những thách đố hiện đại đối với thần học: ĐTC nói
rằng:“Cần có một nền thần học để đương đầu với những
thực tại thời đại này, nền thần học được xây dựng bởi các
Kitô hữu không chỉ tìm cách thảo luận với nhau, nhưng ý
thức mình đang phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu khác và
phục vụ Giáo hội.”

� Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi Đại hội Giới trẻ châu Âu
lần thứ 40 của Cộng đoàn Taizé: “Sống trong niềm vui
tình yêu của Chúa”(WHĐ -Ngày 29/12/2017)

Nhân dịp Đại hội Giới trẻ châu Âu do Cộng đoàn đại kết
Taizé tổ chức tại Basel-Thụy Sĩ, ĐTC Phanxicô đã gửi sứ
điệp đến những người trẻ Công giáo, Chính Thống giáo và
Tin Lành.

Sứ điệp mở đầu:“Các bạn đang được thúc đẩy bởi mong
muốn cùng nhau khơi sâu những nguồn vui đích thực. Và
'niềm vui' là chủ đề hướng dẫn những suy tư và soi sáng lời
cầu nguyện của các bạn. Có Chúa Giêsu Kitô, niềm vui sẽ
khởi nguồn và tái sinh luôn mãi. Các bạn hãy sống niềm vui
đến từ tình bạn với Chúa Giêsu, niềm vui chẳng bao giờ
đóng cửa lòng chúng ta trước người khác, hay trước những
đau khổ của thế giới này... Các bạn hãy gắn bó với Chúa,
qua việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, hầu thăng tiến
nền văn hoá thương xót, nền văn hoá trong đó không ai nhìn
người khác cách dửng dưng, hay quay lưng trước những
đau khổ của anh chị em mình... Các bạn hãy hân hoan và
làm phong phú lẫn nhau bằng những ân huệ đa dạng được
ban cho tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, và chứng tỏ rằng
niềm vui nối kết chúng ta vượt trên những thương đau của
chia rẽ. Các bạn đừng sợ đi theo con đường của tình huynh
đệ để cuộc gặp gỡ tại Basel của các bạn sẽ làm cho sự hiệp
thông đầy vui mừng tuôn trào từ nguồn mạch trái tim Chúa
trở nên hữu hình”.

Sứ điệp kết thúc:“ĐTC phó thác các bạn cho Chúa, để
các bạn có thể cùng với Đức Trinh Nữ Maria hát lên lời ngợi
ca những điều kỳ diệu của tình yêu Chúa, là nguồn mạch
của niềm vui.”

� Thành quả chuyến tông du Myanmar cuả ĐGH: Sau 50
năm lễ hội Giáng Sinh lại được phép kỷ niệm công khai.
(VietCatholic.net -Ngày 30/12/2017)

Các cộng đồng Kitô giáo ở Myanmar lần đầu tiên trong
50 năm đã được công khai tổ chức kỷ niệm lễ Giáng sinh
trên đường phố Yangon. Trước đây lễ Giáng sinh bị hạn chế
nghiêm ngặt, các nghi thức chỉ được thực hiện trong bốn
bức tường nhà thờ mà thôi. Lễ hội bắt đầu từ ngày 23/12 ở
nhà thờ Chuá Ba Ngôi (Holy Trinity) của Giáo hội
Methodist Church và kết thúc long trọng ngày 25/12 tại nhà
thờ Công Giáo Santa Maria ở Yangon. ĐGM John Saw Yaw
Han, phụ tá TGP Yangon, đã mô tả sự vui mừng cuả các
Kitô hữu Miến điện và khuyến khích tất cả mọi công dân
"hãy góp phần cho nền hòa bình và thịnh vượng của quốc
gia". Lễ hội Giáng sinh đã được khởi xướng với mục đích

(Xem tiếp trang 7)
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vinh danh chuyến viếng thăm của ĐGH Phanxicô tới
Myanmar tháng 11/2017 và biểu lộ tình đoàn kết đối với các
Kitô hữu ở Myanmar và trên thế giới. Đối với linh mục
George Mg. thì đây là một dấu hiệu của sự phát triển tự do tôn
giáo tại Myanmar.

- Bà Naw Nilar San, giáo dân Tin Lành cuả giáo hội
Baptist Church nhận xét "không hề có phân biệt đối xử, tất cả
mọi người đều được chào hỏi và chúc mừng hòa bình".

- Linh mục Thet Tin, Công Giáo:“Lễ hội Giáng sinh này
thúc đẩy các tương quan xã hội, tinh thần liên tôn và sự hiểu
biết, hữu nghị giữa các sắc dân.”

- Ông Thant Shwe, một Phật tử nhấn mạnh: "Giáng sinh là
một lễ kỷ niệm có giá trị cho tất cả mọi người chứ không riêng
gì cho Kitô hữu".

Theo thống kê, dân số Miến Điện năm 2014 là 51,4 triệu
và Kitô hữu kể cả Tin Lành là 3 triệu.

� Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Đức (VietVatican.net -Ngày

30/12/2017)

Hôm 29-12-2017, hơn 2,600 thiếu niên Công Giáo đã
tham dự lễ khai mạc chiến dịch Lễ Ba Vua lần thứ 60 thành
phố Trier. Chiến dịch lần thứ 60 này có chủ đề là “Mang phúc
lành, là phúc lành. Cùng nhau chống nạn lao động trẻ em tại
Ấn độ và trên thế giới.” Tham gia chiến dịch từ 29-12-2017
đến 6-1-2018 có khoảng 300 ngàn thiếu nhi Công Giáo trên
toàn nước Đức. Quốc gia được chọn tiêu biểu theo chủ đề
năm nay là Ấn độ, nơi có số trẻ vị thành niên lao động đông

(Xin đọc các tin kế tiếp trên Website: vncatholic.net)

(tiếp theo trang 6)

nhất thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Lao Động quốc tế
(ILO), trên toàn cầu có 168 triệu người trẻ từ 5 đến 17 tuổi làm
việc nhiều giờ mỗi ngày. Các em chiếm 11% tổng số trẻ em
trên thế giới. Trong số các trẻ em làm việc, có tới 85% ở trong
tình trạng bị bóc lột. Đức Ông Klaus Kraemer, Chủ tịch Hội
Nhi Đồng truyền giáo ở Đức nhận định rằng:“Để đưa các trẻ
em ra khỏi nạn lao động, cần cung cấp cho các em cơ hội học
hành. Vì chỉ khi các em được nâng đỡ trong sự tăng trưởng
nhân bản, tinh thần và văn hóa, thì một ngày kia các em mới
có thể có một cuộc sống độc lập. Chúng tôi tìm cách thực hiện
ý hướng đó cùng với các tổ chức của chúng tôi ở các địa
phương qua 977 chương trình giáo dục được khởi sự.” Từ khi
được phát động đến nay, Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Đức đã tài
trợ hơn 1 tỷ Euro cho 71,700 dự án trợ giúp các trẻ em tại Á,
Phi, Mỹ la tinh, Đông Âu và Úc châu.
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