GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA -

Ngày 9 Tháng 1, Năm 2022

2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J.B. Nguyễn Đức Vượng .  .  .  .  403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm .  .  .  .  403 465 3101

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .  .  . 587 889 7907
Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .  .  .  .  .  . 403 608 0733
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn .  .  .  .  .  .  .  .  403 615 9568
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng .  .  .  .  .  .  .  403 889 9872
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  .  .  .  403 262 1078

Bài đọc 1 Is 40,1-5.9-11
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta : Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem,
và hô lên cho Thành : thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” Có tiếng hô : “Trong
sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ
thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ
phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng
phiu.Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.” Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên
núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất
tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng : “Kìa Thiên Chúa các ngươi !”
Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này
công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn
giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ
vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

Bài đọc 2 Tt 2,11-14 ; 3,4-7
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu
lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy
chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê
trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức
ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ
ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô
Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta,
xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để
cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính,
và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân
riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ
bi và nhân ái của Người, Người đã cứu chúng ta, không
phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì
Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa
ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện.
Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng
ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. Như
vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô,
chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta
vẫn hy vọng.

Tin Mừng Lc 3,15-16.21-22
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy
đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mêsi-a ! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi
làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng
quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai
dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng
Thánh Thần và bằng lửa.”
Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép
rửa ; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và
Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim
bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu
dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.”

09.
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
- Lễ kính. Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9 / Mc 1,7-11

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúng ta phải làm những gì để tránh chiến tranh?
T. Chúng ta phải làm những điều này: một là không tích
trữ và buôn bán vũ khí; hai là tránh những bất công về
mặt kinh tế và xã hội; ba là tránh kỳ thị chủng tộc và tôn
giáo. (GLHT,533)

CHIA SẺ
- Đã có những hiệp ước giải trừ quân bị: giảm bớt các
loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, vẫn còn
nhiều nơi phát triển kỹ nghệ chiến tranh: sản xuất vũ
khí, buôn bán vũ khí. Đó là nguyên nhân đưa đến việc
trang bị vũ trang để phòng thủ hoặc gây chiến. Chúng ta
phải dứt khoát loại bỏ hiện trạng này.
- Đàng khác, trong một xã hội mà tài nguyên, của cải
hầu hết nằm trong tay người giàu có, trong khi đa số
người dân sống trong nghèo đói, là một xã hội bất công,
bất bình đẳng, là nguyên nhân gây ra các cuộc xung đột,
nội chiến. Chúng ta phải tuyệt đối tránh.
- Rồi kỳ thị chủng tộc và tôn giáo cũng là nguồn gốc gây
ra chiến tranh. Vậy hãy sống “dĩ hòa vi quý” và coi nhau
như “tứ hải giai huynh đệ” (bốn bể anh em một nhà) thì
mới có hòa bình thực sự. Còn nếu cứ tích trữ và buôn
bán vũ khí, gây ra những bất công về kinh tế và xã hội,
kỳ thị giai cấp và tôn giáo, thì đến bao giờ mới hết chiến
tranh? Chính Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô: “Hãy
xỏ gươm vào bao. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. (Ga
18,11)

MÙA THƯỜNG NIÊN
“Ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt, còn lại ba
mươi ba hoặc ba mươi bốn tuần trong chu kỳ năm
phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không có cử hành một
khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô; nhưng
lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ,
nhất là trong các ngày Chúa Nhật, thời gian này gọi là
Mùa Thường Niên”. (AC 43)
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN

LỊCH PHỤNG VỤ

10.

Thứ Hai. 1Sm 1,1-8 / Mc 1,14-20

11.

Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr).
1Sm 1,9-20 / Mc 1,21-28

12.

Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20 / Mc 1,29-39

13.

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11 / Mc 1,40-45

14.

Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a / Mc 2,1-12

15.

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a / Mc 2,13-17

16.

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Is 62,1-5 / 1Cr 12,4-11 / Ga 2,1-12

THÔNG BÁO

Vậy kính xin quý vị từ 18 tuổi trở lên tham dự các
thánh lễ Chiều thứ Bảy và Chúa nhật ngày 9/1/2022 để
bầu tín nhiệm cho 4 Ứng Viên này.
PHÂN CHIA QUÝ THÀNH VIÊN TRONG BAN BẦU
CỬ CHO CUỐI TUẦN THỨ BẢY 8/1/22 VÀ CHÚA
NHẬT 9/1/22

Anh Hòa phụ trách projector.
Anh Tích phụ trách bầu cử hai thánh lễ 4:30 chiều thứ
Bảy 8/1, và 9:00 sáng Chúa Nhật 9/1.
Anh Thoại phụ trách lễ 6:00 chiều thứ Bảy 8/1.

CHÉN CƠM HÀI ĐỒNG NĂM 2021

Anh Thọ phụ trách lễ 11:00 sáng Chúa Nhật 9/1.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vào lúc 7 giờ tối
thứ Tư 29/12/21, Anh Hòa, Anh Hiền, Chị Huệ, Chị
Phương , Chị Quyên và Chị Mừng đã đếm tất cả số
tiên của CHÉN CƠM CHÚA HÀI ĐỒNG 2021 ĐƯỢC
$11,500.00. Chúng con đã liên lạc và gửi về cho Cha
Trần Sĩ Tín Dòng Chúa Cứu Thế đang lo cho Sắc Tộc
tại Giarai Kon Tum trong cơn Dại Dịch Covid. Xin
Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu trên quý vị.
“Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho anh
chị em gấp 7 lần (Hc 35:10).

Anh Hòa phụ trách lễ 6:00 chiều Chúa Nhật 9/1.

Cha Giuse Trần Sĩ Tín viết: Kính gửi quý Cha và quý
Vị
Con đã nhận đầy đủ 206 483 000vnd của GX Vinh
Sơn Liêm của Cha và đã nhận thêm $1,000 từ Cụ Bà
Nguyễn Kim Phụng. Xin cám ơn. Chúng con sẽ báo
cáo danh sách những người F0 jrai nhận được trợ giúp.
Họ phải đóng mỗi ngày 80 000vnd cho nơi cách ly. Mà
người jrai thì không có tiền!
Lm. Giuse Trần Sĩ Tín CSsR.
CHÚA NHẬT 9/1/2022 BẦU TÍN NHIỆM 4 ỨNG VIÊN

Kính thưa quý vị, chiếu theo những đóng góp của Ban
Cố Vấn, quý trưởng Hội Đoàn đã đồng ý để 4 Ứng
Viên này trở thành Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ
trong niên khóa 2022-2024. Nhưng 4 Ứng Viên vào
ngày 30/12/2021 cùng muốn được một cuộc bầu tín
nhiệm để Anh Chị Em có sự tin tưởng khi làm việc dựa
theo Nội Quy Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm “ Các
thành viên của Hôi Đồng Mục Vụ được tuyển chọn
trong số các hữu có tinh thần, thiện chí, khá näng và tự
nguyên, được đa số trong cộng đồng tín nhiệm qua môt
cuôc bỏ phiếu. Nhiêm kỳ cúa Hôi Đồng là hai năm, có
thể được tái cử hai lần”.

Kính xin quý vị cùng cầu nguyện và tích cực ủng hộ
bầu Tín Nhiệm này để lời mời gọi củaThánh Phê-rô
giúp chúng ta :1Pr 4,10-11 4:10 “ Ơn riêng Thiên Chúa
đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ
kẻ khác . Như vậy, anh em mới là những người khéo
quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa”.
Xin Chúa chúc lành trên quý Vị đã vì lợi ích của Gíao
Hội cùng chung tài năng, chung sức lực và hy sinh giờ
giấc quý báu để phục vụ cho Chúa qua Giáo xứ Thánh
Vinh Sơn Liêm.
THÔNG BÁO HIỆP SĨ ĐOÀN
Kính quý cha và các anh,
Kính chúc quý cha và các anh năm mới đầy Hồng Ân
Thiên Chúa.
Kính xin quý cha cho đăng thông báo quyên góp Winter
Coats dưới đây, chúng con chân thành cám ơn:
Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus, đoàn 14747, kính
mời quý vị trong Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm quyên
tặng những chiếc áo lạnh (winter coats) không còn dùng
nữa cho Women In Needs Society (WINS). WINS là tổ
chức phi lợi nhuận, chuyên giúp đỡ những người cơ nhỡ,
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Áo lạnh quyên tặng cần phải
lành lặn và sạch sẽ. Xin đem đến nhà thờ, đặt vào thùng
có logo của Knights of Columbus. Chúng tôi sẽ bắt đầu
quyên góp vào thứ Bảy ngày 1 tháng 1 đến Chúa Nhật 30
tháng 1 năm 2022. Chân thành cám ơn.
Kỳ họp hàng tháng của K of C đoàn 14747 trong tháng
Giêng là ngày Chúa Nhật 16/1, lúc 10:20 sáng, Kính mời
tất cả các anh đến tham dự.

Huynh đệ trong Chúa Kitô, Lê Châu Tuấn GK14747
GỬI GIẤY KHAI THUẾ CHO NĂM 2021 VÀ ĐẦU
THÁNG 2/2022

Kính thưa quý gia đình, vào đầu tháng 2/2022, Giáo xứ sẽ
gửi giấy Khai Thuế đến từng Gia Đình và đơn vị thương
mại, xây dựng…. Trong tháng 1/2022 này nếu ai muốn
sửa đổi tên hay đổi địa chỉ hoặc muốn giúp góp cho giáo
xứ để khai thuế cho năm 2021 xin liên lạc với văn phòng
để cô Thư Ký giúp cho quý vị. Vì sau khi nhận giấy khai
thuế muốn sửa chữa thì rất khó và mất nhiều thời gian
cho quý gia đình. Kính Báo.
TIỀN THU LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA VÀ
CHÚA NHẬT 02-02-22

I.

THỨ SÁU NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 21

1.
2.
3.

4:30PM				
6:00PM:				
8:00 PM				

II.

THỨ BẢY NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 21

1.
2.
3.
4.

9:00 AM 				
11:00 AM				
4:30 PM				
6:00 PM				

III.

CHÚA NHẬT 02 THÁNG 02 NĂM 22

1.
2.
3.

9:00 AM				
11:00AM				
6:00 PM				

$ 210.00
$ 435.00
$ 440.00

$ 1,015.00
$ 2,115.00
$ 530.00
$ 1,005.00

$ 1,380.00
$ 1,115.00
$ 6,735.00

CỘNG CÁC THÁNH LỄ 			
QUỸ XÂY DỰNG				
BÁN LON					
HỘI MÂN CÔI				
DÂNG ĐÈN NẾN
: CHÁNH & MAI

$14,980.00
$ 4,075.00
$ 120.00
$ 520.00
$
80.00

TỔNG CỘNG 				

$19,780.00

CỘNG TIỀN THU LẦN THỨ NHẤT THÁNG 12/2021
1.
2.
3.
4.

Chúa nhật 5/12/21			
Chúa nhật12/12/21			
Chúa nhật 19/12/21			
Ngày 24/12 và CN 26/12/21 		

$ 8,790.00
$ 5,180.00
$ 8,080.00
$25,636.00

TỔNG CỘNG 				

$47,686.00

CỘNG TIỀN THU QUỸ XÂY DỰNG THÁNG 12/2021
1.
2.
3.
4.

Chúa nhật 5/12/21			
Chúa nhật12/12/21			
Chúa nhật 19/12/21			
Chúa nhật 26/12/21 			

TỔNG CỘNG				

$3,735.00
$ 920.00
$1,260.00
$ 520.00

$6,435.00

SỐ BỔNG LỄ NHẬN ĐƯỢC TRONG THÁNG 12/2021
552 Ý LỄ.

Hai cha: 20 ý lễ.
Gửi Cha Nguyễn Cơ Thạch đang học tại Roma 100 ý lễ.
Gửi đến Cha Đoàn Minh quản lý Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh
432 ý lễ.
Chúng con xin chân thành tri ân sự tin tưởng qua việc dâng
các ý lễ và gửi bổng lễ đến các nơi để các Cha sẽ tiếp tục
dâng lễ cho quý vị.
NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 2/1/2021

171
229
322
336
369
988
393

A. C Nguyễn Hùng & HÀ		
A. C Nguyễn Sơn & Anh		
A. C Quách Hiếu & Lan		
A. C Trần Đoàn & Yến		
Bà Nguyễn Bích Ngoc		
A. C Lưu Phương & Cơ		
Cụ Bà Vũ Đức Đình			
Hội Mân Côi				
187 Anh Trần Tài & Lisa			
234						
198 A. C Nguyễn Nam & Hằng		
580 A. C Nguyễn Hoang Lam		
295 Cụ Bà Nguyễn Thị Mận		
341 Ô. B Trần Đương & Huệ		
676 A. C Nguyễn Sơn & Tâm		
164 Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa		
362 A. C Trần Phát & Loan		
182 Ô. B Nguyễn Lâm & Nhài		
122 A. C Nguyễn Anh & Nga		
195 Cụ Bà Nguyễn Thị Mến		
266						
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm		
320 A. C Phan Trường & Hiền		
327 A. C Thiệu Phong & Dung		
679 A.C Trần Khương Tân		

$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$600.00
$600.00
$550.00
$520.00
$515.00
$500.00
$300.00
$300.00
$250.00
$250.00
$250.00
$220.00
$220.00
$210.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$190.00

318
288
40
7
417
450
545
132
251
526
684
216
44
52
69
99
124
154
163
276
296
343
346
430
476
495
528
551
130
160
42
47
177
460
73
173
189
194
347
527
82
84
268
418
588
649
668
90
96
111
121

A. C Phan Thạch & Trâm		
A. C Phạm Hưng & Phượng		
A. C Đào Quang & Phượng		
Ô. B Bùi Huệ & Ngọc		
A. C Vũ Minh Tâm			
A. C Lưu Khải& Uyên		
A. C Nguyễn Khải & Thanh		
A. C Nguyễn Cập & Ánh		
Ô. B Cố Nguyễn Tri & Hồng
Bà Nguyễn Thúy Kim Tho		
A. C Lê Luyện & Hồng		
Ô. Cố Nguyễn Quang Thanh		
A. C Đinh Hán & Tuyết		
Ô. B Đỗ Dũng & Liên		
Bà Dương Thị Nhung		
A. C Ngô Thiện & Yến		
A. C Nguyễn Bảo & Hải		
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Dần		
A. C Lâm Văn Hùng			
Bà Phạm Cậy				
Ô. B Phạm Bá Lộc			
A. C Trần Hà & Thảo		
A. C Nguyễn Vanessa & Hiệp
Cụ Bà Trần Bạch Yến		
A. C Nguyễn Phú & Hiền		
A. C Võ Quý & Uyên		
A. C Nguyễn Xuân Thúy		
A. C Trần Văn Kết			
A. C Nguyễn Cẩn & Vui		
Ô. B Nguyễn Hiệp & Tuyết		
Ô. B Đỗ Minh & Nga		
Ô. B Đinh Thành & Quỳ		
Ô. B Nguyễn Khánh & Điệp		
Anh San Kim Hoàn			
Ô. B Hồ Sự & Lan			
A. C Nguyễn Miến & Thanh		
A. C Nguyễn Long & Thy		
Chị Nguyễn Vy			
A. C Trần Hoàng & Phương		
A. C Nguyễn Nương & Công
A. C Huỳnh Tuấn & Phượng
Ô. B Lâm Thanh & Đồng		
Ô. B Nguyễn Xương & Hương
A. C Vũ Tiến & Thảo		
A. C Hà Minh Sang			
Chị Lâm Thị Hà Hương		
A. C Bùi Xuân Trường		
A. C Lê Thạnh & Thủy		
A. C Lê Trần Trương Phúc		
Ô. B Mạch Hiền & Huệ		
Ô. B Nguyễn Ánh & Thủy		

$180.00
$170.00
$160.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$110.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$90.00
$90.00
$80.00
$80.00
$80.00
$80.00
$75.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$70.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

126
245
248
256
261
264
265
267
300
304
323
367
383
420
441
444
486
502
564
567
623
696

Ô. B Nguyễn Bé & & Nhung
A. C Nguyễn Thuận			
A. C Nguyễn Tích & Huyền		
A. C Nguyễn Tuấn & Vy		
A. C Nguyễn Hương & Tùng
Ô. B Nguyễn Việt & Cường		
A. C Nguyễn Vinh & Hồng		
A. C Nguyễn Trang & Tuấn		
A. C Phạm Sơn & Hà		
A. C Phạm Thắng & Tú		
A. C Tạ Anh & Sylvia		
Ô. B Trần Hoàn & Mừng		
Ô. B Trương Dũng & Vân		
A. C Vũ Trung & Trân		
A. C Phạm Thoại & Thủy		
Chị Nguyễn Thị Hồng Đào		
A. C Trương Châu & Giao		
Cụ Bà Trần Thị Tho			
Ô. B Nguyễn Mão & Lý		
A. C Nguyễn Trang & Long		
A. C Phạm Huy & Hiền		
A. C Trần Cương & Thu		

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 1

Qúy Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất
của từng người trong giáo xứ. Kính mời quý gia đình có
những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian
đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nếu trong danh
sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để sửa
chữa ngay. Kính báo.
1.

Ông Giuse Đào Tế Cát 80 tuổi . Mất ngày
9/1/2012. Dâng lễ Chúa nhật 9/1/22

2.

Anh Giuse Trần Trudy 24 tuổi. Mất ngày
10/1/2001. Dâng lễ Thứ Ba 10/1/22

3.

Bà Maria Ngô Thị Ngượi 104 tuổi . Mất ngày
16/1/2019. Dâng lễ Chúa nhật 16/1/22

4.

Ông An Tôn Đinh Hữu Sô 94 tuổi. Mất ngày
25/1/1998. Dâng lễ thứ Ba 25/1/22

5.

Anh Gioan B. Nguyễn Tiến Nam 56 tuổi. Mất
ngày 29/1/2011.Dâng lễ thứ Bảy 29/1/22

6.

Ông Giuse Vũ Văn Ry 93 tuổi. Mất ngày
30/1/2016.Dâng lễ Chúa nhật 30/1/22.
GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

Ý nghĩa
của biến cố
Chúa chịu Phép Rửa

C

ó thể nói không sai rằng Giáo Hội mừng lễ Chúa Hiển
Linh kéo dài qua 3 Chúa Nhật. Hiển linh cho dân ngoại,
mà các đạo sĩ là đại diện (Chúa Nhật lễ Ba Vua), hiển
linh cho dân Do Thái qua biến cố Chúa chịu Phép Rửa tại sông
Giođan (Chúa Nhật I TN), và Hiển Linh cho các môn đệ và
gia quyến đôi tân hôn qua phép lạ hoá nước thành rượu tại tiệc
cưới Cana (Chúa Nhật II TN C). Hôm nay, chúng ta cùng chiêm
ngắm Chúa Giêsu hiển linh tại sông Giođan qua biến cố Gioan
làm phép rửa. Vậy đâu là ý nghĩa của biến cố này?Trevisani_
baptism_christ
– Trước hết, phép rửa tại sông Giođan là biến cố mà Chúa Giêsu
muốn liên đới với dân.
Dẫu là Con Thiên Chúa, là Đấng vượt trên mọi ước lệ và định
chế của loài người, nhưng một khi đã chấp nhận làm người và
chấp nhận trở thành công dân của một nước trần thế, Chúa Giêsu vẫn phải tuân thủ mọi luật lệ và truyền thống của đất nước
ấy. Khi sinh ra được 8 ngày, Ngài đã được cắt bì và làm lễ đặt
tên như bao trẻ trai Do Thái khác. Được cắt bì và đặt tên để
chính thức trở thành công dân của đất nước Do Thái. 40 ngày
tuổi, Ngài lại được tiến dâng cho Thiên Chúa, theo qui định
dành cho các con trai đầu lòng. Được tiến dâng để được thuộc
về dân thánh, dân riêng của Chúa. Dẫu rằng Chúa Giêsu là Con
Một Thiên Chúa, tự bản chất Ngài đã thuộc về Thiên Chúa, nên
không cần phải được tiến dâng cho Thiên Chúa nữa. Khi đã tròn
12 tuổi, hàng năm Chúa Giêsu phải hành hương lên Giêrusalem,
trung tâm của đời sống tâm linh, như luật đã qui định cho tất cả
các công dân đã trưởng thành. Khi trạc 30 tuổi, cùng với công
dân khác, Chúa Giêsu cũng hoà vào dòng người để lãnh nhận
phép rửa của Gioan hầu đón nhận hồng ân tha thứ của thời đại
Đấng Cứu Thế. Kỳ thực, Chúa Giêsu không cần lãnh nhận phép
rửa của Gioan chút nào, đơn giản vì Ngài là Đấng không vương
vấn một tì vết nào của tội luỵ. Khi bước xuống sông Giođan để
lãnh phép rửa của Gioan, trước hết Ngài muốn liên đới với dân
và liên đới với cả tội lỗi của dân.
Nói cách khác, qua biến cố nhập thể, Đức Giêsu, Con Thiên
Chúa làm người đã thực hiện một bước thật dài, bước từ trời
cao đến đất thấp, từ cõi vô hạn đến chốn hữu hạn. Và nay qua
biến cố chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu lại bước tiếp một bước quan
trọng nữa, bước liên đới với con người tội lỗi, cũng là bước
quyết định ra khỏi giai đoạn ẩn dật để đi vào giai đoạn công khai
rao giảng Tin Mừng cứu độ. Đây là một khác biệt lớn so với việc
dân chúng đến lãnh nhận phép rửa của Gioan.
– Thứ đến, phép rửa tại sông Giođan còn là biến cố đặc biệt để
Chúa Giêsu xuất hiện công khai trước toàn thể dân chúng.

Trước kia Chúa Giêsu chỉ xuất hiện một cách khiêm tốn, với
một số ít người hiếm hoi, như với một số mục đồng trong đêm
Giáng sinh, với 3 nhà đạo sĩ từ phương đông xa xôi, và sau
đó là với cụ già Simêon và bà Anna. Rồi năm lên 12 tuổi là
với một số kinh sư luật sĩ tại Đền thờ Giêrusalem. Chấm hết.
Hơn nữa, hẳn lúc đó Chúa Giêsu còn bé nên chẳng mấy ai để
ý nhiều đến Ngài.
Lần này Chúa Giêsu công khai xuất hiện trước nhiều người
trong một khung cảnh trọng đại, khung cảnh toàn dân đến lãnh
nhận Phép rửa thống hối của Gioan. Ngài xuất hiện trong tư
cách là một người đã trưởng thành và chín chắn thực sự, một
người đã bước vào tuổi “tam thập như lập”. Chúa Giêsu xuất
hiện như chàng rể mới bên cạnh phù rể là Gioan, và Gioan đã
có dịp giới thiệu trực tiếp Chúa Giêsu cho các môn đồ của mình
và cho toàn thể dân chúng. Gioan chỉ làm phép rửa bằng nước
không thôi còn Chúa Giêsu sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần
và lửa. Gioan đã long trọng giới thiệu như thế về Chúa Giêsu
cho toàn dân. Đây là cơ hội để Gioan thể hiện vai trò MC của
mình cho Chúa Giêsu.
– Sau nữa, phép rửa tại sông Giođan là biến cố quan trọng, qua đó
Chúa Cha xác nhận tư cách Con Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô.
Chúa Cha xác nhận tư cách Con Thiên Chúa của Đức Giêsu qua
các hiện tượng thần linh kèm theo, như: trời mở ra, Thánh Thần
ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim câu, và tiếng Chúa
Cha từ trời phán.
Nếu Chúa Giêsu chỉ xuất hiện công khai trước mặt dân chúng
mà không có các hiện tượng nào khác thường thì dân chúng cũng
chỉ biết đến Chúa Giêsu như một thanh niên con bác thợ mộc
miền Galilê quê mùa không hơn không kém, và rồi chẳng mấy
chốc người ta sẽ lãng quên Ngài. Ở đây chúng ta thấy những sự
lạ cả thể xác nhận Chúa Giêsu không phải là một con người tầm
thường, hay khá hơn là một ngôn sứ như bao ngôn sứ khác, mà
Chúa Giêsu phải là một người có nguồn gốc huyền siêu nào đó.
Sứ mạng của Ngài là sứ mạng thần linh, sứ mạng đem ơn cứu độ
cho toàn thể nhân loại theo chương trình của Chúa Cha.
Căn tính của Ngài là con của trời cao, như tiếng vọng xuống
từ trời: “Đây là con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người” (Mt
3,17). Chính Chúa Cha đã xác nhận Ngài là Con yêu dấu của
Thiên Chúa. Một lời giới thiệu hùng hồn, trang trọng vọng vang
từ trời xanh. Chắc chắn đây là lời giới thiệu có sức thuyết phục
hơn bất cứ lời nào của con người, cho dẫu đó là lời của Gioan,
vị Ngôn sứ lừng danh.
Sứ điệp của ngày lễ hôm nay mời gọi ta điều gì? Mời gọi chúng
ta trước hết là nhìn nhận thân phận của chính mình để được
Chúa liên đới và đồng hành. Thứ đến là tin nhận Đức Giêsu là
Đấng xoá tội trần gian để được ban ơn tha thứ. Sau nữa là đón
nhận Chúa Giêsu là Con Chí ái của Thiên Chúa để được chia
sẻ chức vị làm con của Thiên Chúa là Cha. Và sau cùng là chấp
nhận dấn thân làm chứng cho Tin Mừng cứu độ của Chúa trong
chính môi trường mà ta đang sống. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

