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Thứ Bảy: Thánh Lễ CN: 6 giờ chiều
 CHÚA NHẬT

Lễ I: 7:30 sáng (Người lớn)
Lễ II: 9:30 sáng (Thiếu nhi)

TNTT: 11:00 – 12:00
Việt Ngữ: 12:00 - 1:00

Giáo lý: 1:00 – 2:15

GIỜ SINH HOẠT THIẾU NHI
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ &

Lạy Đấng Emmanuel!
Xin cầm tay con và dẫn con đến
Máng Cỏ Chúa đã hạ sinh.

LỄ KÍNH NHỚ
TRONG TUẦN

*Thứ hai (26/12): Lễ kính thánh 
  Stephano Tử đạo tiên khởi
*Thứ ba (27/12): Lễ kính Thánh
   Gioan Tông Đồ, Thánh sử. 
   Bổn Mạng của Cha Chánh xứ.
*Thứ tư (28/12): Lễ kính các Thánh
   Anh Hài, tử đạo.
*Thứ sáu (30/12): Lễ Kính 
  Thánh Gia Thất: Dâng Các Gia đình
   cho Thánh Gia Thất.

Kıńh chúc quý cụ, 
quý ông bà anh chi ̣em 

nhie�u ơn thánh của 
Chúa Hài Đo� ng trong 
Le�  Giáng Sinh 2022. 
Ca�u chúc anh chi ̣em 

một năm mới an 
khang, thành đạt và 

bıǹh an trong gia đıǹh.
Emmanuel	–	

Thiên	Chúa	ở	cùng	
chúng	ta.
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To Save A Thousand Souls #21
Học Hiểu Về Ơn Gọi Linh Mục Tu Sĩ 
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BS. THANH MỸ NGUYỄN MD
5051 66th Street N. St Peterburg, 

FL 33709
Thứ Hai đe�n thứ Sáu 9:00AM - 5:00PM

Nhận làm BS Gia đıǹh đặc biệt cho người 
cao tuo� i, la�y máu, đo điện tâm đo� , 

khám phụ khoa v.v...
Nhận ha�u he� t các loại bảo hie�m.

727-800-6708 / 727-362-8177

Nhận bảo hie�m Medicare và Obamacare.
Có xe của văn phòng đưa đón tới phòng khám.

VĂN	PHÒNG	BẢO	HIỂM	NGỌC	T.	LÊ
 - So sánh và đăng ký bảo hie�m sức khỏe cho mọi lứa tuo� i

- Tư va�n mie�n phı ́và giúp làm ho�  sơ xin Medicare, Medicaid, 
và Food stamps. 

Life  -  Annuity 
Health

Long Term Care

Xin liên hệ: (727)	776-3154
Independent Insurance Broker
C: (727) 776-3154 || F: (813) 443-4789

CỦA LỄ DÂNG CHÚA 

heo trıǹh thuật từ Sách Sáng The� , “T Lúc 
khởi đa�u, Thiên Chúa sáng tạo trời đa� t (St 
1:1). Đây là ne�n tảng đức tin của người 

Kitô hữu chúng ta được long trọng tuyên xưng qua 
Kinh Tin Kıńh: “Tôi tin kıńh một Thiên Chúa là Cha 
Toàn Năng, Đa�ng tạo dựng trời đa� t, muôn vật hữu 
hıǹh và vô hıǹh.” Khởi đa�u Tin Mừng thánh Gioan 
1:1,3, ài mạc khải nie�m tin a�y: “Lúc khởi đa�u đã có Ng
Ngôi Lời… nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và 
không có Người, thı ̀cha�ng có gı ̀được tạo thành.”

Hôm nay khi cử hành đại le�  Giáng Sinh của Con 
Thiên Chúa làm người, chúng ta được mời gọi chiêm 
nga�m và xác tıń ne�n tảng đức tin của chúng ta vào 
Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đa�ng đã dựng nên vũ trụ 
và mọi loài thụ tạo, trong đó có mo� i chúng ta. Chıńh 
nhờ Ngôi Lời của Thiên Chúa mà chúng ta được tạo 

Đôi Tay Bồng Chúa
thành, được so� ng và hưởng hạnh phúc. Ma�u nhiệm 
Sáng Tạo nói lên tıǹh yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Ma�u nhiệm Giáng Sinh bie�u hiện rõ và cụ the�  nha� t 
ve�  Tıǹh Yêu Thiên Chúa dành riêng cho con người. 
Vı ̀yêu ai thı ̀muo� n ga�n và so� ng với người a�y. 

Lạy Đấng Emmanuel!
Xin cho đôi tay con bồng ẵm Ngài
với trìu mến, thiết tha và ân cần.

Xin cho đôi tay con được tự do
không vướng bận những toan tính, 
lời lỗ, thắng thua

Xin cho đôi tay con biết nâng đỡ
khiêm tốn và dìu dắt anh em con

Lạy Đấng Emmanuel!
Xin cầm tay con và dẫn con đến
Máng Cỏ Chúa đã hạ sinh.

John Vianney's fervent love for God, and 
his docile observance of the rules, was 

thanks to pious parents, who both taught and 
set an example for their children with good 
words. John's parents loved each other very 
much, never quarreled or opened their mouths 
to curse or scold their children. Because of the 
good example of their parents, in that family 
only gentle words and good advice were heard. 
Never hear the sound of quarrels or criticisms, 
bad words about others in the village and 
community.

Talking about the third person, especially 
talking about defects and 
criticizing the absent person 
i s  a  ve r y  b a d  h a b i t  a n d 
harmful to oneself. Parents 
not only teach their children 
to love, but also need to 
respect others.

“Sin	is	the	assassin	of	
the	soul”	(St. John Vianney)

Good	Example	
Gioan Vianney có lòng so� t sa�ng yêu me�n Chúa thie� t 

tha, và ngoan ngoãn tuân giữ các phép ta� c cách ne� t 
na như vậy là nhờ cha mẹ đạo đức, họ vừa la�y lời lành dạy 
do� , vừa làm gương sáng cho con cái. Cha mẹ của Gioan ra� t 
thương yêu nhau, không he�  cãi nhau hay mở miệng chửi 
rủa, ma�ng mỏ con cái. Vı ̀gương lành của cha mẹ, trong gia 
đıǹh a�y chı ̉nghe tha�y những lời nói diụ dàng hòa nhã, 
những lời khuyên bảo to� t đẹp. Không bao giờ nghe tha�y 
tie�ng cãi cọ hay những lời phê bıǹh, chı ̉trıćh nói xa�u nói 
ve�  người khác trong làng xóm và cộng đoàn. 

Nói ve�  người thứ 
b a ,  đ ặ c  b i ệ t  n ó i 
khuye� t đie�m và phê 
bı̀nh người va� ng 
mặt là một tật ra� t 
xa�u và nguy hại cho 
bản thân. Cha mẹ 
không chı ̉đơn giản 
dạy cho con mı̀nh 
bie� t  yêu thương, 
nhưng còn ca�n kıńh 
trọng người khác 
nữa. 

“Tội	 lỗi	 là	 kẻ	
sát	nhân	của	linh	
hồn” 

Gương	Lành

(T. Gioan Vianney)

CN	12/18/22:		$4,597.00
· Dùng Phong Bı:̀ $3,644.00
· Không Dùng Phong Bı:̀ $953.00 

QUỸ	BẢO	TRÌ:	$1050.00
Hội	Gia	Trưởng	Phục	vụ	
Thức	Ăn	2	CN	12/11	&	18/2022

Truyền Giáo với Đức Giám Mục (CMA): 
153 Gia đıǹh đã tham gia. 
Chı ̉tiêu 200 gia đıǹh.



Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ
Chủ tịch - 

Phanxicô Xaviê Phan Thành Danh 
Maria Nguyễn Ánh Nguyệt

Phêrô Đỗ Ngọc Dũng
Phêrô Võ Hoàng

Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương
Ban Tài Chánh

Trưởng ban: Phaolô Dương Hồng Châu
Anna Hồ Thị Kiều Hạnh

Maria Nguyễn Bích Laura
Giuse Bonde Dũng Kenn 
Antôn Nguyễn Chí Công 

Ban Phụng Vụ
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh 

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương
Ban Đặc trách Lễ sinh

Sr. Maria Xuân Hương
Ban Thánh Nhạc

Giuse Phạm Đình Lâm
Gioan Bosco Phạm Hồng Khanh

Maria Phạm Thị Phú Thi
Sr. Maria Ng. Thị Xuân Hương (Cố vấn)

Ban Giáo Dục
Trưởng ban: Sr. Maria Ng Thị Xuân Hương 

GLV. Trương Minh Trang
Cô Phạm Bích Huyền

Đoàn Trưởng Maria Phạm Kim Vân
Ban Cố Vấn Dự Án Xây Dựng

Gioan Liên Trường Hảo
Phaolô Trần Thanh Quỳnh

Maria Isave Nguyễn Thị Lan Anh
P.x. Phan Thành Danh

Anna Hồ Thị Kiều Hạnh
Thomas Võ Hưng 

Ban Vận Động Dự Án Xây Dựng
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh

Hội Đền Tạ
Hội Trưởng Phêrô Cao Xuân Trường

Hội Các Bà Mẹ
Hội trưởng Maria Phạm Thanh Ngân

Hội Gia Trưởng
Hội trưởng Giuse Đào Xuân Lượng

Hội Gia đình P.x Nguyễn Văn Thuận
Hội trưởng: Anh chị 

Phanxicô Saviê Nguyễn Trí Phương và
Maria Isave Nguyễn Thụy Lan Anh  

Đặc trách Giáo Lý Dự Tòng
Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương

Đặc trách Giới trẻ
Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương

 Đặc trách Ẩm thực 
Maria Nguyễn Bích Laura

Đặc trách Văn nghệ
Maria Phan Thị Ngọc Phượng

Đặc trách Bảo Trì
Phêrô Võ Hoàng - Đaminh Đỗ Minh 

Phêrô Phạm Đình Sơn
ỹĐặc trách K  thuật & Truyền thông

Anna Nguyễn Lệ Hằng
Thomas Võ Hưng - Phêrô Đỗ Ngọc Dũng

Đặc Trách Trật Tự
Phêrô Võ Hoàng

Fr. Huynhquảng

HIỆP	NHẤTSỐNG SAO
CHO ĐẸP 15 

Cầu Nguyện cho bệnh nhân
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho 
những bệnh nhân trong Giáo xứ: 

.Ông Dany Lâm

.Ông Trần Hùng

.Ô/bà Nguyễn Thế Hùng

.Bà Liên Đức Ba

.Bà Phạm Thị Huệ

.Ô/bà Hà Ngọc Bé

.Anh Nguyễ ườngn Tr

CATECHISM	No.	2

BÁC	SĨ	LÊ	VIỆT	HÒA	-	VIPCARE 

(727)	217-5030
Chuyên chăm sóc đặc biệt cho thành viên

Medicare Advantages.
Dành thời gian cho khách hàng

Hẹn gặp kha�n ca�p trong ngày
Cung ca�p xe đưa đón tới phòng khám
Hướng da�n phòng bệnh và chăm sóc 

sức khỏe ha�ng ngày.

Nhận	nhiều
bảo	hiểm

(tiếp	theo)

Đe�  chua�n bi ̣cho ngày bo� c 
thăm vé so�  may ma� n ha� ng 
tua�n, xin quý ông bà và anh 
chi ̣em nhanh chóng gửi lại cùi 
vé so�  ve�  cho văn phòng GX hạn 
chót là vào ngày le�  Giáng Sinh 
đe�  kip̣ chương trıǹh bo� c thăm 
may ma�n. Ne�u quý ông bà và 
anh chi ̣em không ủng hộ 5 vé 
so�  giáo xứ đã gửi, xin cũng gửi 
trả lại vé cho giáo xứ, hạn chót 
gửi ve�  là ngày Chúa Nhật hôm 
nay 18/12/2022. 

BỐC THĂM VÉ SỐ MAY MẮN

ác giả Thiên Phúc trong mục Suy	Niệm	Hằng	TNgày có ke�  một câu chuyện như sau. Một 
nghệ sı ̃kia có tài châm bie�m, ông ta nhanh 

chóng nhận ra khuye� t đie�m của người khác và đem ra 
làm trò cười cho mọi người. Nhưng một gia� c mơ ba� t 
chợt đã làm thay đo� i cách nhıǹ soi mói của ông.

Đêm kia, ông mơ tha�y mıǹh đang đi trên một con 
đường hoang va�ng, trên vai ông là một hành trang 
co� ng ke�nh và nặng trıũ , nó như muo� n đè bẹp cả thân 
the�  ông, ông xoay xở bên này bên nọ, nhưng không 
tha�y nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc co�  ga�ng, ông cảm 
tha�y mệt nhoài và ba� t đa�u càu nhàu:

- Hành trang này là những thứ gı ̀mà tôi phải vác nó 
cực kho�  the�  này?

Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại:
- Đó là những khuye� t đie�m của người khác mà con 

thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con lại 
than phie�n? Không phải con là người đã khám phá ra 
chúng sao? Chúng phải thuộc quye�n sở hữu của con 
chứ?

																																								*	*	*
Quý bạn thân me�n, chúng ta đang cùng nhau học 

hỏi phương cách xây dựng sự hiệp nha� t trong gia đıǹh 
cũng như trong cộng đoàn của mıǹh. Phải thừa nhận 
ra�ng, một trong những chướng ngại đe�  xây dựng sự 
hiệp nha� t chıńh là tıńh kêu căng tự phụ. Hay nói cách 
khác, tự la�y mıǹh là trung tâm và đie�m chua�n cho mọi 
sinh hoạt của cộng đoàn là một sự nguy hại nha� t trong 
tie�n trıǹh xây dựng sự hiệp nha� t. Vı ̀la�y mıǹh là trung 
tâm, nên chúng ta khó cha�p nhận ý kie�n của người 
khác, nha� t là những ý kie�n trái nghic̣h với quan đie�m 
của chıńh chúng ta. Như người nghệ sı ̃ trong câu 
chuyện, chúng ta de�  dàng đe�  ý và phê bıǹh những 
khuye� t đie�m của người khác, chıń h vı ̀ đie�u đó, chúng 
ta trở nên nạn nhân của chıńh mıǹh và cũng là người 
tạo thêm sự chia rẽ trong cộng đoàn.  

SỐNG SAO
CHO ĐẸP 15 Phê bình

Khi đo� i diện với một va�n đe�  nan giải trong 
một cộng đoàn, chúng ta ca�n có những cuộc 
họp nha�m tım̀ hướng giải quye� t. Tuy nhiên, 
ne�u không bıǹh tıñh và sáng suo� t đủ, những 
cuộc họp a�y sẽ trở nên những “cớ” đe�  gây chia 
rẽ trong một cộng đoàn. Bıǹh tıñh đe�  suy xét 

chúng ta sẽ nhận tha�y ra�ng: thực ra những thành quả, 
hay tım̀ hướng giải quye� t cho một va�n đe�  trong cộng 
đoàn là đie�u ca�n thie� t, nhưng đó không phải là mục 
đıćh quan trọng nha� t cho một tập the� . Đie�u quan trọng 
nha� t trong một cộng đoàn là xây dựng sự hiệp nha� t 
giữa con người với nhau chứ không phải là những việc 
này việc nọ. Hoàn thành được công tác này, công tác nọ 
mà phải trả giá cho sự chia rẽ, phân ly trong một cộng 
đoàn thı ̀đó là sự thảm bại nha� t cho cộng đoàn a�y. Bởi vı ̀
lý tưởng to� i hậu của mọi tập the�  chıńh là yêu thương và 
hiệp nha� t. 

Phân tıćh những đie�m như the�  đe�  chúng ta ca�n thận 
nhıǹ nhận ra�ng: Sư hiệp nha� t ra� t là mong manh, de�  bi ̣
phá vỡ. Vậy ne�u chúng ta không nhạy bén và tın̉h táo, 
thı ̀những cuộc họp đe�  giải quye� t những va�n đe�  trong 
tập the�  có the�  là những nguy cơ đe�  tạo thêm những va�n 
đe�  phức tạp khác.

Đức To� ng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong bài 
phỏng va�n ngày 22 tháng 4 năm 2010 đã nói ra�ng: 
“Hiệp thông là ra� t quý nhưng ra� t khó. Hiệp thông 
không tự có nhưng phải xây dựng. Lý thuye� t thı ̀ai cũng 
đã bie� t. Nhưng hiệp thông thực sự chı ̉có thật khi thực 
hành.”

Xin mời bạn suy nghı ̃ve�  đức tıńh khiêm to� n. Mo� i la�n 
hội họp, mo� i la�n làm việc chung trong cộng đoàn, có 
the�  nói hành trang thie� t ye�u nha� t mà mıǹh ca�n mang 
theo chıńh là sự khiêm to� n. Kie�n thức, kinh nghiệm là 
đie�u ca�n thie� t nhưng nó chı ̉hữu ıćh đe�  làm “được việc”, 
nhưng khiêm to� n sẽ giúp chúng ta cùng hiệp nha� t với 
nhau đe�  làm “đúng việc.” 

Lời	thầm
“Hiệp	 thông	 là	 rất	 quý	 nhưng	 rất	 khó.	 Hiệp	

thông	không	tự	có	nhưng	phải	xây	dựng.	Lý	thuyết	
thì	ai	cũng	đã	biết.	Nhưng	hiệp	thông	thực	sự	chỉ	có	
thật	khi	thực	hành”		(TGM.	Giuse	Ngô	Quang	Kiệt).

Đe�  chua�n bi ̣cho việc bo� c thăm 
vé so�  may ma�n ha�ng tua�n, xin quý 
ông bà và anh chị em nhanh 
chóng gửi lại cùi vé so�  ve�  cho văn 
phòng Gx đe�  kip̣ chương trıǹh 
bo� c thăm may ma�n. Ne�u quý ông 
bà và anh chi ̣em không ủng hộ 5 
vé so�  giáo xứ đã gửi, xin cũng gửi 
trả lại vé cho giáo xứ.

C h ú a  n h ậ t  h ô m  n a y ,  n g à y 
25/12/2022 và Chúa nhật tua�n tới: 
1/1/2023: sẽ không có các lớp Giáo Lý, 
Việt ngữ và sinh hoạt Thie�u nhi Thánh 
The� . 

Thứ ba, (27/12): Le�  kı́nh Thánh 
Gioan Tông Đo� , Thánh sử. Bổn	Mạng	
của	Cha	Chánh	xứ chúng ta. Kıńh mời 
quý O� ng bà, anh chi ̣em cùng các ban 
ngành đoàn the�  tham dự thánh le�  ca�u 
nguyện cho Cha nhân ngày bo� n mạng.

166. What is Confirmation?
- Confirmation is a Sacrament through which we 
receive the Holy Ghost to make us strong and perfect 
Christians and soldiers of Jesus Christ.
167.  Who administers Confirmation?
- The bishop is the ordinary minister of Confirmation.
168. How does the bishop give Confirmation?
- The bishop extends his hands over those who are 
to be confirmed, prays that they may receive the 
Holy Ghost, and anoints the forehead of each with 
holy chrism in the form of a cross.
169. What is holy chrism?
- Holy chrism is a mixture of olive-oil and balm, 
consecrated by the bishop.
170. What does the bishop say in anointing 
the person he confirms?
- In anointing the person he confirms the bishop says: 
I sign thee with the sign of the cross, and I confirm 
thee with the chrism of salvation, in the name of
the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.
171. What is meant by anointing the 
forehead with chrism in the form of a cross?
- By anointing the forehead with chrism in the
form of a cross is meant, that the Christian who  
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is confirmed must openly profess and practice 
his faith, never be ashamed of it, and rather die 
than deny it.
172. Why does the bishop give the person 
he confirms a slight blow on the cheek?
- The bishop gives the person he confirms a 
slight blow on the cheek, to put him in mind 
hat he must be ready to suffer everything, 
even death, for the sake of Christ. 
173. To receive Confirmation worthily is it 
necessary to be in the state of grace?
- To receive Confirmation worthily it is necessary 
to be in the state of grace.
174. What special preparation should be 
made to receive Confirmation?
- Persons of an age to learn should know the 
chief mysteries of faith and the duties of a
Christian, and be instructed in the nature and 
effects of this Sacrament.
175. Is it a sin to neglect Confirmation?
- It is a sin to neglect Confirmation, especially in
these evil days when faith and morals are
exposed to so many and such violent temptations.
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(727)	217-5030
Chuyên chăm sóc đặc biệt cho thành viên

Medicare Advantages.
Dành thời gian cho khách hàng

Hẹn gặp kha�n ca�p trong ngày
Cung ca�p xe đưa đón tới phòng khám
Hướng da�n phòng bệnh và chăm sóc 

sức khỏe ha�ng ngày.

Nhận	nhiều
bảo	hiểm

(tiếp	theo)

Đe�  chua�n bi ̣cho ngày bo� c 
thăm vé so�  may ma� n ha� ng 
tua�n, xin quý ông bà và anh 
chi ̣em nhanh chóng gửi lại cùi 
vé so�  ve�  cho văn phòng GX hạn 
chót là vào ngày le�  Giáng Sinh 
đe�  kip̣ chương trıǹh bo� c thăm 
may ma�n. Ne�u quý ông bà và 
anh chi ̣em không ủng hộ 5 vé 
so�  giáo xứ đã gửi, xin cũng gửi 
trả lại vé cho giáo xứ, hạn chót 
gửi ve�  là ngày Chúa Nhật hôm 
nay 18/12/2022. 

BỐC THĂM VÉ SỐ MAY MẮN

ác giả Thiên Phúc trong mục Suy	Niệm	Hằng	TNgày có ke�  một câu chuyện như sau. Một 
nghệ sı ̃kia có tài châm bie�m, ông ta nhanh 

chóng nhận ra khuye� t đie�m của người khác và đem ra 
làm trò cười cho mọi người. Nhưng một gia� c mơ ba� t 
chợt đã làm thay đo� i cách nhıǹ soi mói của ông.

Đêm kia, ông mơ tha�y mıǹh đang đi trên một con 
đường hoang va�ng, trên vai ông là một hành trang 
co� ng ke�nh và nặng trıũ , nó như muo� n đè bẹp cả thân 
the�  ông, ông xoay xở bên này bên nọ, nhưng không 
tha�y nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc co�  ga�ng, ông cảm 
tha�y mệt nhoài và ba� t đa�u càu nhàu:

- Hành trang này là những thứ gı ̀mà tôi phải vác nó 
cực kho�  the�  này?

Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại:
- Đó là những khuye� t đie�m của người khác mà con 

thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con lại 
than phie�n? Không phải con là người đã khám phá ra 
chúng sao? Chúng phải thuộc quye�n sở hữu của con 
chứ?

																																								*	*	*
Quý bạn thân me�n, chúng ta đang cùng nhau học 

hỏi phương cách xây dựng sự hiệp nha� t trong gia đıǹh 
cũng như trong cộng đoàn của mıǹh. Phải thừa nhận 
ra�ng, một trong những chướng ngại đe�  xây dựng sự 
hiệp nha� t chıńh là tıńh kêu căng tự phụ. Hay nói cách 
khác, tự la�y mıǹh là trung tâm và đie�m chua�n cho mọi 
sinh hoạt của cộng đoàn là một sự nguy hại nha� t trong 
tie�n trıǹh xây dựng sự hiệp nha� t. Vı ̀la�y mıǹh là trung 
tâm, nên chúng ta khó cha�p nhận ý kie�n của người 
khác, nha� t là những ý kie�n trái nghic̣h với quan đie�m 
của chıńh chúng ta. Như người nghệ sı ̃ trong câu 
chuyện, chúng ta de�  dàng đe�  ý và phê bıǹh những 
khuye� t đie�m của người khác, chıń h vı ̀ đie�u đó, chúng 
ta trở nên nạn nhân của chıńh mıǹh và cũng là người 
tạo thêm sự chia rẽ trong cộng đoàn.  

SỐNG SAO
CHO ĐẸP 15 Phê bình

Khi đo� i diện với một va�n đe�  nan giải trong 
một cộng đoàn, chúng ta ca�n có những cuộc 
họp nha�m tım̀ hướng giải quye� t. Tuy nhiên, 
ne�u không bıǹh tıñh và sáng suo� t đủ, những 
cuộc họp a�y sẽ trở nên những “cớ” đe�  gây chia 
rẽ trong một cộng đoàn. Bıǹh tıñh đe�  suy xét 

chúng ta sẽ nhận tha�y ra�ng: thực ra những thành quả, 
hay tım̀ hướng giải quye� t cho một va�n đe�  trong cộng 
đoàn là đie�u ca�n thie� t, nhưng đó không phải là mục 
đıćh quan trọng nha� t cho một tập the� . Đie�u quan trọng 
nha� t trong một cộng đoàn là xây dựng sự hiệp nha� t 
giữa con người với nhau chứ không phải là những việc 
này việc nọ. Hoàn thành được công tác này, công tác nọ 
mà phải trả giá cho sự chia rẽ, phân ly trong một cộng 
đoàn thı ̀đó là sự thảm bại nha� t cho cộng đoàn a�y. Bởi vı ̀
lý tưởng to� i hậu của mọi tập the�  chıńh là yêu thương và 
hiệp nha� t. 

Phân tıćh những đie�m như the�  đe�  chúng ta ca�n thận 
nhıǹ nhận ra�ng: Sư hiệp nha� t ra� t là mong manh, de�  bi ̣
phá vỡ. Vậy ne�u chúng ta không nhạy bén và tın̉h táo, 
thı ̀những cuộc họp đe�  giải quye� t những va�n đe�  trong 
tập the�  có the�  là những nguy cơ đe�  tạo thêm những va�n 
đe�  phức tạp khác.

Đức To� ng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong bài 
phỏng va�n ngày 22 tháng 4 năm 2010 đã nói ra�ng: 
“Hiệp thông là ra� t quý nhưng ra� t khó. Hiệp thông 
không tự có nhưng phải xây dựng. Lý thuye� t thı ̀ai cũng 
đã bie� t. Nhưng hiệp thông thực sự chı ̉có thật khi thực 
hành.”

Xin mời bạn suy nghı ̃ve�  đức tıńh khiêm to� n. Mo� i la�n 
hội họp, mo� i la�n làm việc chung trong cộng đoàn, có 
the�  nói hành trang thie� t ye�u nha� t mà mıǹh ca�n mang 
theo chıńh là sự khiêm to� n. Kie�n thức, kinh nghiệm là 
đie�u ca�n thie� t nhưng nó chı ̉hữu ıćh đe�  làm “được việc”, 
nhưng khiêm to� n sẽ giúp chúng ta cùng hiệp nha� t với 
nhau đe�  làm “đúng việc.” 

Lời	thầm
“Hiệp	 thông	 là	 rất	 quý	 nhưng	 rất	 khó.	 Hiệp	

thông	không	tự	có	nhưng	phải	xây	dựng.	Lý	thuyết	
thì	ai	cũng	đã	biết.	Nhưng	hiệp	thông	thực	sự	chỉ	có	
thật	khi	thực	hành”		(TGM.	Giuse	Ngô	Quang	Kiệt).

Đe�  chua�n bi ̣cho việc bo� c thăm 
vé so�  may ma�n ha�ng tua�n, xin quý 
ông bà và anh chị em nhanh 
chóng gửi lại cùi vé so�  ve�  cho văn 
phòng Gx đe�  kip̣ chương trıǹh 
bo� c thăm may ma�n. Ne�u quý ông 
bà và anh chi ̣em không ủng hộ 5 
vé so�  giáo xứ đã gửi, xin cũng gửi 
trả lại vé cho giáo xứ.

C h ú a  n h ậ t  h ô m  n a y ,  n g à y 
25/12/2022 và Chúa nhật tua�n tới: 
1/1/2023: sẽ không có các lớp Giáo Lý, 
Việt ngữ và sinh hoạt Thie�u nhi Thánh 
The� . 

Thứ ba, (27/12): Le�  kı́nh Thánh 
Gioan Tông Đo� , Thánh sử. Bổn	Mạng	
của	Cha	Chánh	xứ chúng ta. Kıńh mời 
quý O� ng bà, anh chi ̣em cùng các ban 
ngành đoàn the�  tham dự thánh le�  ca�u 
nguyện cho Cha nhân ngày bo� n mạng.

166. What is Confirmation?
- Confirmation is a Sacrament through which we 
receive the Holy Ghost to make us strong and perfect 
Christians and soldiers of Jesus Christ.
167.  Who administers Confirmation?
- The bishop is the ordinary minister of Confirmation.
168. How does the bishop give Confirmation?
- The bishop extends his hands over those who are 
to be confirmed, prays that they may receive the 
Holy Ghost, and anoints the forehead of each with 
holy chrism in the form of a cross.
169. What is holy chrism?
- Holy chrism is a mixture of olive-oil and balm, 
consecrated by the bishop.
170. What does the bishop say in anointing 
the person he confirms?
- In anointing the person he confirms the bishop says: 
I sign thee with the sign of the cross, and I confirm 
thee with the chrism of salvation, in the name of
the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.
171. What is meant by anointing the 
forehead with chrism in the form of a cross?
- By anointing the forehead with chrism in the
form of a cross is meant, that the Christian who  
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is confirmed must openly profess and practice 
his faith, never be ashamed of it, and rather die 
than deny it.
172. Why does the bishop give the person 
he confirms a slight blow on the cheek?
- The bishop gives the person he confirms a 
slight blow on the cheek, to put him in mind 
hat he must be ready to suffer everything, 
even death, for the sake of Christ. 
173. To receive Confirmation worthily is it 
necessary to be in the state of grace?
- To receive Confirmation worthily it is necessary 
to be in the state of grace.
174. What special preparation should be 
made to receive Confirmation?
- Persons of an age to learn should know the 
chief mysteries of faith and the duties of a
Christian, and be instructed in the nature and 
effects of this Sacrament.
175. Is it a sin to neglect Confirmation?
- It is a sin to neglect Confirmation, especially in
these evil days when faith and morals are
exposed to so many and such violent temptations.
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khám phụ khoa v.v...
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727-800-6708 / 727-362-8177

Nhận bảo hie�m Medicare và Obamacare.
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CỦA LỄ DÂNG CHÚA 

heo trıǹh thuật từ Sách Sáng The� , “T Lúc 
khởi đa�u, Thiên Chúa sáng tạo trời đa� t (St 
1:1). Đây là ne�n tảng đức tin của người 

Kitô hữu chúng ta được long trọng tuyên xưng qua 
Kinh Tin Kıńh: “Tôi tin kıńh một Thiên Chúa là Cha 
Toàn Năng, Đa�ng tạo dựng trời đa� t, muôn vật hữu 
hıǹh và vô hıǹh.” Khởi đa�u Tin Mừng thánh Gioan 
1:1,3, ài mạc khải nie�m tin a�y: “Lúc khởi đa�u đã có Ng
Ngôi Lời… nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và 
không có Người, thı ̀cha�ng có gı ̀được tạo thành.”

Hôm nay khi cử hành đại le�  Giáng Sinh của Con 
Thiên Chúa làm người, chúng ta được mời gọi chiêm 
nga�m và xác tıń ne�n tảng đức tin của chúng ta vào 
Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đa�ng đã dựng nên vũ trụ 
và mọi loài thụ tạo, trong đó có mo� i chúng ta. Chıńh 
nhờ Ngôi Lời của Thiên Chúa mà chúng ta được tạo 

Đôi Tay Bồng Chúa
thành, được so� ng và hưởng hạnh phúc. Ma�u nhiệm 
Sáng Tạo nói lên tıǹh yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Ma�u nhiệm Giáng Sinh bie�u hiện rõ và cụ the�  nha� t 
ve�  Tıǹh Yêu Thiên Chúa dành riêng cho con người. 
Vı ̀yêu ai thı ̀muo� n ga�n và so� ng với người a�y. 

Lạy Đấng Emmanuel!
Xin cho đôi tay con bồng ẵm Ngài
với trìu mến, thiết tha và ân cần.

Xin cho đôi tay con được tự do
không vướng bận những toan tính, 
lời lỗ, thắng thua

Xin cho đôi tay con biết nâng đỡ
khiêm tốn và dìu dắt anh em con

Lạy Đấng Emmanuel!
Xin cầm tay con và dẫn con đến
Máng Cỏ Chúa đã hạ sinh.

John Vianney's fervent love for God, and 
his docile observance of the rules, was 

thanks to pious parents, who both taught and 
set an example for their children with good 
words. John's parents loved each other very 
much, never quarreled or opened their mouths 
to curse or scold their children. Because of the 
good example of their parents, in that family 
only gentle words and good advice were heard. 
Never hear the sound of quarrels or criticisms, 
bad words about others in the village and 
community.

Talking about the third person, especially 
talking about defects and 
criticizing the absent person 
i s  a  ve r y  b a d  h a b i t  a n d 
harmful to oneself. Parents 
not only teach their children 
to love, but also need to 
respect others.

“Sin	is	the	assassin	of	
the	soul”	(St. John Vianney)

Good	Example	
Gioan Vianney có lòng so� t sa�ng yêu me�n Chúa thie� t 

tha, và ngoan ngoãn tuân giữ các phép ta� c cách ne� t 
na như vậy là nhờ cha mẹ đạo đức, họ vừa la�y lời lành dạy 
do� , vừa làm gương sáng cho con cái. Cha mẹ của Gioan ra� t 
thương yêu nhau, không he�  cãi nhau hay mở miệng chửi 
rủa, ma�ng mỏ con cái. Vı ̀gương lành của cha mẹ, trong gia 
đıǹh a�y chı ̉nghe tha�y những lời nói diụ dàng hòa nhã, 
những lời khuyên bảo to� t đẹp. Không bao giờ nghe tha�y 
tie�ng cãi cọ hay những lời phê bıǹh, chı ̉trıćh nói xa�u nói 
ve�  người khác trong làng xóm và cộng đoàn. 

Nói ve�  người thứ 
b a ,  đ ặ c  b i ệ t  n ó i 
khuye� t đie�m và phê 
bı̀nh người va� ng 
mặt là một tật ra� t 
xa�u và nguy hại cho 
bản thân. Cha mẹ 
không chı ̉đơn giản 
dạy cho con mı̀nh 
bie� t  yêu thương, 
nhưng còn ca�n kıńh 
trọng người khác 
nữa. 

“Tội	 lỗi	 là	 kẻ	
sát	nhân	của	linh	
hồn” 

Gương	Lành

(T. Gioan Vianney)

CN	12/18/22:		$4,597.00
· Dùng Phong Bı:̀ $3,644.00
· Không Dùng Phong Bı:̀ $953.00 

QUỸ	BẢO	TRÌ:	$1050.00
Hội	Gia	Trưởng	Phục	vụ	
Thức	Ăn	2	CN	12/11	&	18/2022

Truyền Giáo với Đức Giám Mục (CMA): 
153 Gia đıǹh đã tham gia. 
Chı ̉tiêu 200 gia đıǹh.
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