GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

LỄ THÁNH GIA -

Ngày 26 Tháng 12, Năm 2021

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
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Bài đọc 1 1 Sm 1,20-22.24-28
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì
bà nói : “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.” Người chồng là En-ca-na lên
với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa
của mình. Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng : “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa
đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi.”
Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba
tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô ;
đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. Bà nói : “Thưa
ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề : tôi là người đàn bà đã đứng bên
ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này,
và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó
lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ
thờ lạy Đức Chúa.

Bài đọc 2 1 Ga 3,1-2.21-24
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng
ta dường nào :
Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên
Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế
gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không
biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con
Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy
chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô
xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người
thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Anh em thân
mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng
ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều
gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì
chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những
gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người : chúng ta
phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban
cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong
người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên
Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí
Người đã ban cho chúng ta.

Tin Mừng Lc 2,41-52
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-salem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi,
cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong
ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.
Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên
sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con
và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà
trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền
Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt
câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông
minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai
ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi,
sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không,
cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người
thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là
con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Nhưng ông
bà không hiểu lời Người vừa nói.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về NaGIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì
hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức
Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và
thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

LỊCH PHỤNG VỤ
26.

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
Hc 3, 3-7.14-17a / Cl 3,12-21 / Lc 2,41-52

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Khi nào được phép sử dụng sức mạnh quân sự?
T. Chỉ được phép sử dụng sức mạnh quân sự khi hội đủ
những điều sau đây: một là phải chắc chắn có sự thiệt
hại trầm trọng và kéo dài do đối phương gây ra; hai là
mọi giải pháp hòa bình đều vô hiệu; ba là triển vọng
thành công khá chắc chắn; bốn là việc sử dụng các vũ
khí không gây ra sự tàn phá lớn hơn sự thiệt hại cần phải
loại bỏ. (GLHT,531)
CHIA SẺ
Đất nước lâm nguy khi bị ngoại bang xâm chiếm, mỗi
người dân trong nước đều có bổn phận phải bảo vệ đất
nước.
Trong lịch sử dân tộc, rất nhiều lần chúng ta bị nước
ngoài xâm lăng, đô hộ, khiến dân ta phải chịu bao cảnh
lầm than khốn khổ. Chúng ta đã dùng giải pháp hòa
bình, nhưng giặc không chịu, đành phải quyết đánh đuổi.
Nhưng sau khi chiến thắng, chúng ta lại tìm cách làm
hòa. Dĩ nhiên, khi sử dụng sức mạnh quân sự, chúng ta
phải cân nhắc cẩn thận, để không gây thiệt hại quá lớn
cho nỗ lực thành công của mình.
Đối với người Kitô hữu, chúng ta phải luôn vâng nghe
Lời Chúa dạy: “Phúc cho ai có tinh thần hòa bình, vì họ
sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Hay như Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ
bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán
thù…”
27.

Thứ Hai.
Thánh Gioan Tông Đồ, Tác giả sách Tin Mừng
Lễ kính. 1Ga 1,1-4 / Ga 20,2-8

28.

Thứ Ba. Các Thánh Anh Hài, Tử đạo - Lễ kính
1Ga 1,5-2, 2 / Mt 2,13-18

29.

Thứ Tư. 1Ga 2,3-11 / Lc 2,22-35

30 .

Thứ Năm. 1Ga 2,12-17 / Lc 2,36-40

31.

Thứ Sáu. 1Ga 2,18-21 / Ga 1,1-18

THÁNG 01/2022
Ý CẦU NGUYỆN
CẦU NGUYỆN CHO VIỆC GIÁO DỤC TÌNH
HUYNH ĐỆ
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị
phân biệt đối xử và bị đàn áp tôn giáo, xin cho họ tìm
thấy được trong các xã hội mà họ đang sống, sự thừa
nhận các quyền chính đáng và phẩm giá vốn phát sinh
từ tình huynh đệ nhân loại.
01/01

29/11 Tân Sửu Tr Thứ Bảy đầu tháng
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Lễ trọng
Ngày thế giới cầu cho hoà bình

02.

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH. Lễ trọng
Is 60,1-6 / Ep 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12

THÔNG BÁO
CÁC GIỜ CHẦU CUỐI TUẦN ĐẦU THÁNG 1/2022

1. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 1/1/22 Chầu Thánh Thể với
Kinh Nhật Tụng , Huynh Đoàn Đa Minh và sau đó Họp
Nguyệt Hội
2. Lúc 4 giờ 00 chiều thứ Bảy 1/1 Chầu ( Phong Trào
Thiếu Nhi Thánh Thể).
3. Lúc 5 giờ 30 thứ Bảy 1/1, chầu với kinh kính Lòng
Thương Xót Chúa
4. Lúc 8 giờ 30 sáng Chúa nhật 2/1, Chầu với kinh
kính lòng Thương Xót Chúa.
5. Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, Chầu với kinh kính
lòng Thương Xót Chúa.
6. Lúc 5 giờ 30 chiều Chúa nhật 1/1, Chầu với kinh
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Tất cả các giờ Chầu cuối tuần đầu tháng 1này với ý cầu
nguyện cho các linh hồn đã qua đời, tạ ơn năm cũ và
cầu bình an cho năm mới. Kinh mời
BỔN MẠNG LÊGIÔ LÚC 11 GIỜ SÁNG THỨ BẢY
1/1/22.

Kính gửi quý thành viên hoạt động và tán trợ Hội Lêgi-ô . Ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là bổn
mạng Hội Lê-gi-ô. Ban phục vụ kính mời quý thành
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viên đến tham dự thánh lễ lúc 11 giờ sáng thứ Bảy
ngày 1/1/2022, cầu nguyện cho quý hội viên còn sống
cũng như đã qua đời . Ban phục vụ kính mời.
HUYNH ĐOÀN ĐA MINH HỌP NGUYỆT HỘI (1/1)

Buổi họp nguyệt hội thường niên tháng 1 năm 2022 sẽ
được tổ chức ngay sau giờ chầu và thánh lễ lúc 9 giờ
thứ 7, ngày 1 tháng 1 năm 2021, xin các đoàn viên đi
dự lễ và ở lại họp nguyệt hội
BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
NHIỆM KHÓA 2022-2024

4 ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN.
Kính thưa quý vị, chiếu theo quy chế Hội Đồng Mục
Vụ Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm cứ 2 năm có cuộc
bầu cử để chọ 4 thành viên cho niên khóa mới. Trong
lần bầu cử này số người được tiến cử chỉ có 4 người:
1.

Ông Phao-lô Nguyễn Ngọc Ánh.

2.

Anh Vincent Liêm Nguyễn Michael.

3.

Chị Maria Nguyễn Thị Minh Phương.

4.

Ông Al-phon-sô Lê Châu Tuấn.

Hai tuần vừa qua
I. Giai đoạn 1: Ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh đã tham
khảo với quý vị Cố Vấn Ông Nguyễn Minh Hưng, Ông
Đỗ Minh Sơn và Ông Bùi Đình Tân.Được biết nếu chỉ
có 4 người thì chọn trực tiếp vào làm thành viên Ban
Thường Vụ cho niên khóa mới 2022-2024 mà không
cần phải tổ chức bầu cử.
II. Giai đoạn 2: Ông Đinh Minh Thọ trưởng Ban Bầu
Cử đã phôn đến quý Hội Đoàn, Phong Trào, Ca Đoàn
các Ban để xin tiến cử nhưng không có ứng viên.
Theo thời gian quy định thì đúng 8 giờ tối thứ Sáu
ngày 10/12/21 là kết thúc việc gửi ứng viên (không
Hội Đoàn nào gửi ứng viên). Trong tuần lễ từ 12/1218/12/21 này nếu ai có thắc mắc xin liên lạc trực tiếp
với Ông Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Ánh hay Anh Đinh
Minh Thọ chủ tịch ủy ban Bầu Cử. Nếu ai nhận thấy 1
trong 4 người này với lòng nhiệt huyết, hy sinh phục
vụ của họ nhưng vì một lỗi lầm liên quan đến giáo luật
xin cho quý cha biết.
III. Giai đoạn 3: Từ ngày 12-15/12/21 Ông Đinh Minh
Thọ 1 một lần nữa phôn đến hỏi tất cả các Hội Đoàn,
Ca Đoàn, Ban Ngành như sau
Thưa cha và các anh,
Con đã gọi và hỏi trưởng của các đoàn thể. Thay mặt
cho hội của ông/bà có tín nhiệm và chấp nhận bốn

thành viên mà cha tuyên bố trong các thánh vừa rồi, để
họ thành lập HĐMV cho niên khoá 2022-2023?
Yes= tín nhiệm và chấp nhận.
No= không tín nhiệm, không chấp nhận.
Kết quả:
1. ĐLMTT - ông cố Nguyễn Thành Tri - yes

TIỀN THU CHÚA NHẬT IV MV 19/12/2021		

1.
2.
3.
4.
5.

Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy
Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy
Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật
Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật
Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật

$
$
$
$
$

1,550.00
1,270.00.
1,460.00
1,950.00
1,850.00

2. HĐĐM - ông Đỗ Hoà - yes

CỘNG CÁC LỄ				

$ 8,080.00

3. HCBM Công giáo - bà cố Đỗ Hương - yes

Quỹ Xây Dựng				
Phép lành Tòa Thánh #221			

$ 1,260.00
$ 300.00

TỔNG CỘNG				

$ 9,640.00.

4. Hội Mân Côi- bà Nuyễn Bích Ngọc - yes
5. Cđ Trầm Hương – Ông Đinh Minh Thọ -yes
6. Cđ Niềm Tin- ông Đức - yes
7. Cđ ĐMLV - cô Nguyễn Kiên Trinh - yes
8. Ban Giáo Lý Đức tin - ông Nguyễn Duy- yes
9. Ban Phụng Vụ - ông Đặng Ngọc - yes
10. Ban công bố lời Chúa - ông Nguyễn Duy - yes
11. Cđ VSL Ông Nguyễn Tú - Yes
12. Thiếu nhi Thánh Thể không liên lạc được (đi vắng
xa)
13. Hội Legio Marie Ông Dương Hà - Yes
14. Thăng Tiến Hôn Nhân (Chị Ngân) - Yes
15. Đoàn Knight Columbus Ông Tuấn??
Trưởng Ban Bầu Cử: Đinh Minh Thọ
IV. Giai đoạn 4. Ngày 18/12/21 không có Giáo Dân
nào có ý kiến.
V. Giai đoạn 5: 18/12 – 26/12/21. 1 Tuần cho các Ứng
Viên và mọi thành phần Dân Chúa cho ý kiến có nên
bỏ phiếu tín nhiệm hay không.
Kính xin quý vị cùng cầu nguyện 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
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NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 19/12/2021

579
91

Bác Sĩ Vũ Phú & Linh		
Chị Nguyễn Thu Thảo		
Signon Graphics Ltd.			
202 A. C Nguyễn Nhân & Tâm		
221 Ô. B Nguyễn Phưởng & Nhiệm
97						
40
A. C Đào Quang & Phượng		
122 A. C Nguyễn Anh & Nga		
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm		
394 A. C Vũ Đình Tuy			
Cha Vượng & Cha Liêm		
43
Ô. B Đinh Hiến & Nhiệm		
94
A. C Lê Mỹ & Hòa			
173 A. C Nguyễn Miến & Thanh		
222 A. C Nguyễn Quang & Tâm
450 A. C Lưu Khải & Uyên		
609 Ô. B Phạm Sinh & Soi		
111
Ô. B Mạch Hiền & Huệ		
318 A. C Phan Thạch & Trâm		
696 A. C Trần Cương & Thu		
93
Anh Chị Mai Lý Hùng		
121 Ô. B Nguyễn Ánh & Thủy		
168 Ô. B Nguyễn Hội & Hương		
179 A. C Nguyễn Khoa & Đào		
195 Cụ Bà Nguyễn Thị Mến		
287 Anh Phạm Văn Hùng			
304 A. C Phạm Thắng & Tú		
343 A. C Trần Hà & Thảo		
388 A. C Võ Hoằng & Trang		
439 A. C Cao Tiến & Loan		
441 A. C Phạm Thoại & Thủy		
663 Ô. B Đặng Quang & Thủy		
668 A. C Bùi Xuân Trường		

$1,200.00
$1,000.00
$800.00
$500.00
$400.00
$250.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$60.00
$60.00
$60.00
$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.

Chị Maria Kiều thị Hải 47 tuổi. Mất ngày
4/1/2008. Dâng lễ thứ Ba 4/1/22.

2.

Ông Giuse Lê Văn Thìn 88 tuổi. Mất ngày
7/1/2005. Dâng lễ thứ Sáu 7/1/22

3.

Bà Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thiện 81 tuổi . Mất ngày
/7/1/2016. Dâng lễ thứ Sáu 7/1/22.

4.

Bà Anna Phạm Thị Vịnh 91 tuổi. Mất ngày
8/1/2008. Dâng lễ thứ Bảy 8/1/22

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.
10.

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

Thánh Gia Thất

Gương gia đình
hạnh phúc

N

gày lễ Thánh Gia là ngày lễ của các gia đình. Để
làm khuôn mẫu cho các gia đình, ta tưởng Giáo
Hội sẽ đưa ra hình ảnh một gia đình đầm ấm, vợ
chồng con cái sum họp quanh bàn ăn, quanh chiếc ti vi.
Hoặc chí ít cũng là cảnh thánh Giuse làm thợ mộc với sự
giúp đỡ của Chúa Giêsu. Bên cạnh là Đức Maria đang ngồi
khâu vá hoặc nấu nướng. Nhưng không, Giáo Hội mời
gọi ta chiêm ngắm cảnh Thánh Gia chạy trốn bạo vương
Hêrôđê giữa đêm hôm khuya khoắt.
Thánh Gia đã biết đến những hiểm nguy đe dọa hạnh phúc
gia đình. Nhưng các Ngài đã biết cách gìn giữ gia đình
bình an qua cơn giông tố. Các bài sách thánh đặc biệt bài
Tin Mừng hôm nay trình bày cho ta những bí quyết mà
Thánh Gia sử dụng để giữ được hạnh phúc gia đình.
Bí quyết thứ nhất đó là vâng nghe Lời Chúa. Thánh Giuse
vâng lệnh Chúa truyền một cách mau mắn và tuyệt đối.
Dù lệnh truyền ban ra giữa đêm khuya, Ngài thức giấc thi
hành tức khắc. Dù lệnh truyền rất khó khăn Ngài vẫn mau
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mắn vâng lời. Đức Maria và Chúa Giêsu cũng có một thái
độ vâng phục tuyệt đối như thế. Thánh ý Thiên Chúa luôn
luôn là mệnh lệnh tuyệt đối. Lời Chúa dạy luôn luôn là kim
chỉ nam. Thiên Chúa chính là người điều khiển gia đình
các Ngài. Vì thế, dù gặp nhiều gian nan thử thách, gia đình
các Ngài vẫn giữ được hạnh phúc.
Bí quyết thứ hai đó là coi con cái là vốn quý nhất. Con cái
là vốn quý nhất nên các Ngài đã đem hết sức lực ra bảo vệ.
Khi có những nguy cơ đe dọa, các Ngài đem con cái chạy
trốn tránh xa. Vì con cái là vốn quý nhất, nên các Ngài sẵn
sàng hy sinh tất cả: thời giờ, nhà cửa, tài sản, nghề nghiệp
và công việc làm ăn, mong đem con cái đến nơi an toàn.
Vì con cái là vốn quý nhất, nên các Ngài không ngần ngại
nâng niu phục vụ. Hình ảnh thánh Giuse đi bộ dắt lừa cho
Chúa Giêsu và Đức Maria là hình ảnh của một người chủ
gia đình hết lòng nâng niu phục vụ vợ con. Vì con cái là
vốn quý nhất, nên các Đức Maria đã dõi theo con đến cùng,
nhẫn nhục đứng bên thập giá chia sớt đau khổ với con.
Bí quyết thứ ba đó là con cái luôn hiếu thảo với cha mẹ.
Chúa Giêsu là một người con hiếu thảo. Tin Mừng tóm
tắt cuộc sống thơ ấu của Người bằng một câu ngắn gọn:
“Sau đó Người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nadarét
và hằng vâng phục các Ngài” (Lc 2,51). Sự hiếu thảo của
Chúa Giêsu được thấy trong tiệc cưới Cana. Khi đám cưới
thiếu rượu, Đức Maria xin Người giúp. Tuy chưa đến thời
điểm, nhưng Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ cho nước biến
thành rượu để giúp đám cưới theo yêu cầu của Mẹ. Cảm
động hơn hết là giây phút cuối đời, khi bị treo trên thập
giá, Chúa Giêsu vẫn quan tâm đến Mẹ nên đã gửi gấm nhờ
thánh Gioan, môn đệ yêu quý, chăm sóc Mẹ.
Ngày nay, nhiều gia đình đang trong tình trạng báo động.
Từ thời mở cửa, gia đình Việt Nam đã biến chuyển mãnh
liệt theo chiều hướng nguy hiểm. Số cặp vợ chồng ly dị
tăng nhanh một cách đáng sợ. Con cái không còn vâng lời
cha mẹ như xưa. Theo đà tiến triển kinh tế, nhiều gia đình
trở nên giàu có hơn, nhưng con cái lại bỏ bê học hành, lao
vào con đường ăn chơi, vướng vào tệ nạn xã hội, làm cho
cha mẹ buồn lòng, gia đình tan nát.

Để bảo vệ gia đình trước làn sóng văn minh vật chất, hưởng
thụ và cá nhân chủ nghĩa, ta hãy học hỏi mẫu gương Thánh
Gia.
Trước hết, cha mẹ phải coi con cái là vốn quý nhất Chúa
ban cho gia đình. Vốn này cần được quan tâm chăm sóc
không phải chỉ bằng tiền bạc, phương tiện vật chất mà
quan trọng hơn, bằng tình thương, sự săn sóc, dạy dỗ uốn
nắn ngay từ khi còn thơ, sự hiểu biết, cảm thông khi đến
tuổi trưởng thành. Dù thành công trong xã hội mà con cái
hư hỏng thì vẫn là thất bại cả cuộc đời. Vì thế, phải bảo
vệ con cái khỏi các bạo vương Hêrôđê thời đại. Đó là sách
báo phim ảnh xấu. Đó là bạn bè xấu. Đó là tệ nạn xì ke ma
túy. Nếu cần phải đem con cái trốn chạy khỏi nanh vuốt
của bạo vương, tìm nơi an toàn để cho con cái sinh sống,
ăn học và giữ được đạo đức.
Đáp lại, con cái phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu
thảo vừa là một đức tính của người có lương tri vừa là một
thái độ khôn ngoan của người khiêm tốn. Có lương tri và
có sự khôn ngoan, người trẻ mới tiến xa và trở nên hữu ích
cho xã hội.
Sau cùng, cả gia đình phải sống theo Lời Chúa dạy. Lời
Chúa là nền tảng của gia đình. Sống theo Lời Chúa là xây
dựng gia đình trên nền đá vững chắc. Gia đình sống theo
Lời Chúa sẽ vững vàng qua mọi bão lốc thời đại.
Gia đình Công Giáo sống theo Lời Chúa không những giữ
được hạnh phúc cho gia đình mà còn đóng góp vào việc
xây dựng xã hội trong hoàn cảnh đạo đức đang xuống cấp
hiện nay.
Lạy Thánh Gia, xin giúp gia đình chúng con sống theo
gương lành của các Ngài. Amen.
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Sửa Xe Chuyên Nghiệp * Kỹ Lưỡng * Giá Hợp Lý
Chuyên sửa chữa, bảo trì máy móc cho tất cả các loại xe Âu - Mỹ - Nhật - Hàn Quốc
Kiểm tra bảo hiểm, trước khi mua hay bán, xe ngoài tỉnh hoặc từ Mỹ
125-1725 32 Ave NE

Tel: 403-230-6889 (Thành hoặc Tuân)

Hân hạnh phục vụ qúy khách!
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Odyssey would like to support the church by offering 10% to all staff and volunteers. As well, 5% will go back to
St. Vincent Liem Parish (parishioners just need to mention they are from St. Vincent Liem Parish

