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cha dieäp
Ai ngheïn ngaøo ra ñi gieo gioáng,

Muøa gaët mai sau khaáp khôûi möøng.
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Soá	12
Naêm	thöù	02
08/02/2019

THAÙNH LEÃ ÑOÀNG TEÁ
GIOÃ LAÀN THÖÙ 73 

cha	PHANXICOÂ TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP 

DO CAÙC LINH MUÏC VIEÄT & UÙC CHUÛ TEÁ

6.30PM THÖÙ BA 
NGAØY  12 THAÙNG 03 NAÊM 2019

Sau thaùnh leã coù Tieäc gioã taïi hoäi tröôøng Saint JP II
Xin kính môøi quùi tín höõu ñeán tham döï 

YÙ Nguyeän Thaùng Hai
Trong	thaùng	Hai	naêm	nay,	Ñöùc	Giaùo	Hoaøng	muoán	chuùng	ta	quan	taâm	tôùi	moät	
thaùch	ñoá	lôùn	maø	nhaân	loaïi	ñang	phaûi	gaùnh	chòu,	ñoù	laø	naïn	buoân	ngöôøi,	vaø	
Ngaøi	môøi	goïi	chuùng	ta	caàu	nguyeän	ñeå	coù	nhöõng	giaûi	phaùp	tích	cöïc,	ñuùng	ñaén	
cho	vaán	naïn	ñoù.
Chuùng	ta	haõy	caàu	xin	cho	moïi	ngöôøi	bieát	quaûng	ñaïi	ñoùn	tieáp	caùc	naïn	nhaân	
cuûa	teä	naïn	buoân	ngöôøi	vaø	xin	cho	chính	quyeàn	caùc	quoác	gia	bieát	toân	troïng	
nhaân	phaåm	cuûa	con	ngöôøi	vaø	ñöa	ra	ñöôïc	nhöõng	giaûi	phaùp	ngaên	chaën	höõu	
hieäu	nhaát.	
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rong	baàu	khí	ñoùn	chaøo	xuaân	môùi,	
coäng	ñoaøn	 caàu	nguyeän	Tröông	Böûu	
Dieäp	 Nam	UÙc	 cuøng	 nhau	 veà	 thaùnh	
ñöôøng	trong	taâm	tình	taï	ôn	vaø	caàu	xin	
Chuùa	 ban	 PHUÙC	LOÄC	 xuoáng	 	 treân	
töøng	ngöôøi,	töøng	gia	ñình	vaø	toaøn	theå	
tín	höõu.	

Ñaëc	 bieät,	 vôùi	 taâm	 tình	 nguyeän	 xin	
trong	 ngaøy	 ñaàu	 naêm,	 xin	 daâng	 leân	
Chuùa	taát	caû	nhöõng		coâng	vieäc	vaø	lôøi	
nguyeän	caàu	cho	tieán	trình	tuyeân	thaùnh	
cho	 cha	 Dieäp	 trong	 giai	 ñoaïn	 môùi	
ñöôïc	 hoaøn	 taát	 toát	 ñeïp	 theo	 chöông	
trình	cuûa	Chuùa	vaø	loøng	mong	öôùc		cuûa	
bao	ngöôøi	meán	moä	cha	Dieäp.	

Möøng	Xuaân	Môùi	trong	hoaøn	caûnh	ly	
höông	chuùng	ta	coù	dòp	nhôù	veà	truyeàn	
thoáng	 laâu	 ñôøi	 cuûa	 Giaùo	 Hoäi	 Vieät	
Nam.	Haõy	daønh	nhöõng	giaây	phuùt	linh	
thieâng	naøy	ñeå	xin	Chuùa	thaùnh	hieán	vaø	
chuùc	laønh	cho	naêm	môùi.

Trong	thaùnh	leã	ñaàu	naêm,	coäng	ñoaøn	
seõ	cöû	haønh	nghi	leã	“Haùi	Loäc	Thaùnh”.	
Moãi	ngöôøi	hoaëc	moãi	gia	ñình	chuùng	ta	
seõ	nhaän	ñöôïc	moät	caâu	Lôøi	Chuùa	laøm	
chaâm	ngoân	cho	suoát	naêm	môùi	Kyû	Hôïi	
naøy.	Chuùng	ta	haõy	tin	ñoù	laø	bí	quyeát	
haïnh	phuùc	vaø	 bình	an	cho	chuùng	 ta	
soáng	theo	ñöôøng	loái	Chuùa.

Haùi	 Loäc	 ngaøy	 xuaân	 laø	 moät	 trong	

nhöõng	phong	tuïc	ngaøy	Teát	Vieät	Nam.	
Vaøo	luùc	giao	thöøa	vaø	trong	ngaøy	Teát,	
daân	chuùng	coù	tuïc	leä	ñi	Haùi	Loäc	Xuaân.	
Vì	laø	moät	maàm	non	vöøa	nhuù	ra	töø	thaân	
caây,	töø	nhaùnh	laù,	hoaëc	moät	caønh	caây	
non,	neân	loäc	töôïng	tröng	cho	moät	söùc	
soáng	vöøa	phaùt	 sinh	vaø	 seõ	 phaùt	 trieån	
maïnh	meõ,	höùa	heïn	moät	töông	lai	saùng	
laïng	ñang	chôø	ôû	phía	tröôùc.

Ñoái	 vôùi	 ngöôøi	Coâng	 giaùo	 “Haùi	 Loäc	
Xuaân”	 laø	 “Haùi	 Loäc	 Thaùnh”.	 Ngaøy	
Moàng	Moät	Teát,	ngaøy	linh	thieâng	nhaát	
trong	naêm,	ngaøy	caàu	bình	an	cho	naêm	
môùi.	Moãi	xöù	ñaïo,	moãi	coäng	ñoaøn		tuyø	
theo	hoaøn	caûnh	thuaän	tieän	maø	toå	chöùc	
Haùi	Loäc	ñaàu	xuaân.

Loäc	Thaùnh	laø	nhöõng	caâu	“Lôøi	Chuùa”	
ñöôïc	 tuyeån	choïn	 trong	Thaùnh	Kinh.	
Loäc	ñöôïc	treo	treân	nhöõng	nhaùnh	mai	
vaøng	röïc	rôõ	ñaët	treân	Cung	Thaùnh.	Sau	
baøi	giaûng,	hay	sau	thaùnh	leã,	cha	Chuû	
Teá	seõ	thaùnh	hoùa	vaø	haùi	loäc	xuaân,	roài	
laàn	löôït	ñeå	moïi	ngöôøi	tín	höõu	hay	ñaïi	
dieän	gia	ñình	leân	Haùi	Loäc.	

Khi	 ñaõ	 coù	 Loäc	 Thaùnh,	 	 moïi	 ngöôøi	
ra	veà,	mang	 theo	nieàm	vui	vaø	haïnh	
phuùc,	bình	an	vaø	Ôn	Thaùnh.	Gia	ñình	
sum	 hoïp	 tröôùc	 Baøn	 Thôø	 ñoïc	 kinh	
nguyeän,	daâng	moät	naêm	môùi	leân	Thieân	
Chuùa	vaø	Ñöùc	Me.	Sau	ñoù	ngöôøi	cha	
hoaëc	meï	 trònh	 troïng	môû	Loäc	Thaùnh	

LOÄC LÔØI CHUÙA TRONG NGAØY ÑAÀU NAÊM



ñoïc	 cho	caû	 nhaø	 nghe.	Moãi	 caâu	Loäc	
Thaùnh	seõ	thích	hôïp	vôùi	töøng	gia	ñình.	
Loäc	Thaùnh	ñöôïc	ñaët	trang	troïng	treân	
baøn	thôø.

Khi	 haùi	 loäc	 Lôøi	 Chuùa,	 ngöôøi	 Coâng	
Giaùo	khoâng	nhaèm	caàu	may,	hay	ñeå	
tìm	bieát	töông	lai	haäu	vaän	...	nhöng	laø	
ñeå	choïn	cho	mình	vaø	cho	caû	gia	ñình	
mình	moät	 trong	nhieàu	Lôøi	Chuùa,	ñeå	
caû	gia	ñình	thöïc	haønh	caùch	ñaëc	bieät	
trong	 suoát	 naêm.	 Trong	 khi	 choài	 loäc	
caây	coái,	ñem	laïi	cho	ngöôøi	haùi,	hình	
aûnh	moät	söùc	soáng	phaùt	sinh	vaø	ñang	
naåy	maàm,	thì	loäc	Lôøi	Chuùa	daãn	ñöa	
con	ngöôøi	leân	tôùi	chính	Ñaáng:	“Nhôø	
Ngöôøi	maø	muoân	vaät	ñöôïc	taïo	thaønh”,	
vì	 Lôøi	 Ngöôøi	 “laø	 ngoïn	 ñeøn	 soi	 cho	
chuùng	ta	böôùc,	laø	aùnh	saùng	chæ	ñöôøng	
cho	ta	ñi”	(x.	Tv	118,	105);	“Lôøi	Chuùa	
laø	söùc	thieâng	cöùu	roãi	moïi	tín	höõu”	(Mc	
17);	“boû	Thaày	thì	chuùng	con	bieát	ñeán	
vôùi	ai?	Thaày	môùi	coù	nhöõng	lôøi	ñem	laïi	
söï	soáng	ñôøi	ñôøi”	(Ga	6,	68).	“Trong	
lôøi	Thieân	Chuùa,	coù	naêng	löïc	lôùn	lao	
coù	 theå	naâng	ñôõ	vaø	ban	sinh	 löïc	cho	
Hoäi	Thaùnh,	coøn	ñoái	vôùi	con	caùi	Hoäi	
Thaùnh	thì	ñoù	laø	söùc	maïnh	cuûa	ñöùc	tin,	
löông	thöïc	cho	linh	hoàn,	nguoàn	soáng	
tinh	tuyeàn	vaø	tröôøng	toàn	cho	ñôøi	soáng	
thieâng	 lieâng”	 (trích	 daãn	 trong	 GL-
HTCG	soá	114).

Laïy	Chuùa,	nhaân	dòp	naêm	môùi,	chuùng	
con	caàu	chuùc	cho	nhau	moät	naêm	môùi	
chöùa	chan	ôn	Phuùc	töø	Thieân	Chuùa	vaø		
moãi	Loäc	Thaùnh	chuùng	con		kính	caån	
haùi	 veà	 trong	 ngaøy	 ñaàu	 naêm,	 seõ	 troå	
sinh	 hoa	 traùi	 thaùnh	 thieän	 trong	 taâm	

hoàn	chuùng	con	vaø	ôn	Thaùnh	Chuùa	seõ	
ôû	 laïi	 trong	gia	ñình	chuùng	con	 luoân	
maõi.

Xin	 Chuùa	 cho	 chuùng	 con	 trôû	 neân	
nhöõng	ngöôøi	coù	Phuùc	khi	choïn	Chuùa	
laøm	muøa	xuaân,	choïn	Chuùa	hôn	moïi	
cuûa	caûi,	seõ	mau	qua	ñi	nôi	traàn	theá.
Xin	 Chuùa	 cho	 chuùng	 con	 luoân	 tìm	
ñöôïc	nieàm	vui,	khi	coù	Chuùa	ôû	cuøng,	
khi	 bieát	 soáng	 phuïng	 söï	 Chuùa	 vôùi	
heát	caû	taám	loøng,	bieát	thaàn	phuïc	theo	
Thaùnh	YÙ	Chuùa,	vaø	bieát	phuïc	vuï	 tha	
nhaân	vôùi	taát	caû	traùi	tim.
Laïy	Chuùa,	xin	Chuùa	ban	cho	chuùng	
con	 ôn	 Phuùc	 Loäc	 Muøa	 Xuaân	 cuûa	
Chuùa,	ñeå	chuùng	con	yeâu	ngöôøi	khaùc,	
nhö	Chuùa	ñaõ	yeâu	thöông	chuùng	con,	
phuïc	 vuï	 ngöôøi	 khaùc,	 nhö	 Chuùa	 ñaõ	
phuïc	 vuï,	 röûa	 chaân	 cho	 caùc	moân	 ñeä	
cuûa	Chuùa.

Qua lôøi caàu baàu cuûa cha 
TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP

Xin Chuùa Xuaân

•	 ban	muoân	ngaøn	phuùc	loäc	
cho	moïi	 ngöôøi	meán	moä	
cha.

•	 chuùc	 laønh	 cho	 chuùng	
con	ñöôïc	khang	an	thònh	
vöôïng	trong	naêm	kyû	hôïi	
2019



Tin Giaùo Hoäi VieäT nam

1. Tin Tắc Sậy:

Những ngày đầu năm Kỷ Hợi có hàng 
ngàn lượt khách du lịch hành hương về 
thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), nơi có 
khu du lịch thánh đường Cha Phanxicô 
Trương Bửu Diệp. Một Thánh đường 
Công Giáo lớn nhất khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long để thăm viếng, cầu xin 
những điều tốt đẹp cho gia đình trong 
năm mới. 
Theo tin tức từ nhiều khách hành 
hương, thì hàng năm, cứ vào những 
ngày 11và 12 /3, du khách sẽ về khu 
du lịch thánh đường Tắc Sậy để kính 
viếng và cầu an, nhân ngày giỗ của cha 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được 
cho là đông nhất, đồng thời kết hợp 
tham quan du lịch đầu Xuân. 
Hàng chục ngàn nười tuôn đổ về đây, 
cho nên Ban Quản lý Thánh đường Tắc 
Sậy đã phải vận dụng đến một lực lượng 
tình nguyện viên đông đảo để phục vụ, 
hướng dẫn bà con mọi lãnh vực, để 
tránh xảy ra tình trạng mất an ninh trật 
tự, an toàn vệ sinh thực phẩm..vv… 
Lực lượng công an và cảnh sát giao 
thông địa phương cũng huy động một 
đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khá đông,  phối 
hợp, điều hành giao thông, gìn giữ trật 
tự xã hội, tạo điều kiện cho khách du 
lịch đến hành hương an toàn. 
Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu 
Long và ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu 
đang nghiên cứu, nâng địa điểm du lịch 
Tắc Sậy lên hàng trọng yếu, tiêu biểu 

cho ngành du lịch của khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long, đối với những du 
khách muốn đến Thánh đường Tắc Sậy 
hành hương kính viếng Cha Diệp. 

2. Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu 
Long chính thức về GP Vinh làm giám 
mục chính tòa 
Hành trình về với vùng đất miền Trung 
của Đức cha Anphongsô bắt đầu bằng 
việc chia tay giáo phận Hưng Hóa sáng 
ngày 20.1.2019. Tiễn Đức Cha tại tòa 
giám mục Sơn Tây có Đức cha Gioan 
Maria Vũ Tất - Giám mục giáo phận 
Hưng Hóa, các cha trong tòa giám 
mục, các nữ tu Mến Thánh Giá và 
cộng đoàn giáo xứ Sơn Tây. Đức cha 
Anphongsô cùng đoàn tháp tùng về 
đến tòa giám mục Xã Đoài lúc 15 giờ 
cùng ngày. Tại Vinh, Đức cha Phaolô 
Nguyễn Thái Hợp và Đức cha Phaolô 
Maria Cao Đình Thuyên nguyên Giám 
mục giáo phận Vinh, cùng nhiều thành 
phần Dân Chúa đã có mặt để đón Đức 
Tân Giám Mục Anphonsô. Sau khi tiếp 
đón tại phòng khách Tòa Giám Mục. 
Cha Tổng Đại diện GP Hưng Hóa 
Phêrô Phùng Văn Tôn đã nói lên sự tiếc 
nuối khi giáo phận phải chia tay Đức 
cha Anphongsô. Đồng thời ngài bày tỏ 
niềm vui khi từ nay, giáo phận Hưng 
Hóa và giáo phận Vinh dù cách trở về 
mặt địa lý, nhưng sẽ gần hơn trong tình 
yêu và hiệp nhất của Chúa Kitô. Trước 
tình cảm xen lẫn giữa niềm vui, nỗi 
buồn của sự chia ly và đón nhận, Đức 
cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên 
giám mục giáo phận Vinh nói: “Mọi sự 
đều có lúc, mọi việc đều có thời. Người 



đi, kẻ ở đều nằm trong sự quan phòng 
và kế hoạch của Th iên Chúa. Chúng 
tôi đón nhận thánh ý Chúa với lòng 
vâng phục, tạ ơn”. Đáp từ, Đức cha An-
phongsô thể hiện lòng biết ơn hai vị 
tiền nhiệm, cũng như chia sẻ sự lo lắng, 
vui mừng khi được Đức Th ánh Cha bổ 
nhiệm về với giáo phận Vinh. Với đoàn 
chiên trong nhiệm sở mới, Ngài nhấn 
mạnh: “Tôi yêu giáo phận Vinh và rất 
muốn gắn bó với anh chị em!”. Đức 
cha cũng nói lời cảm ơn sự cộng tác 
và đoàn tháp tùng với Ngài đến nhiệm 
sở mới của giáo phận Hưng Hóa. Nghi 
thức  chào đón Đức Tân Giám Mục kết 
thúc với phép lành do hai Đức cha Pha-
olô Nguyễn Th ái Hợp và Anphongsô 
Nguyễn Hữu Long trao ban.

We wish you all the very 
happy new year, year 

of the pig, full of grace, 
peace and happiness.

Tröôùc theàm naêm môùi Hoäi AÙi Moä 
Cha Phanxicoâ Tröông Böûu Dieäp, 
xin kính chuùc quí Cha Marek 
Ptak chaùnh xöù Ottoway, Cha 
Pheâroâ Traàn Theá Tuyeân cöïu Caùo 
thænh vieân, Cha Phaoloâ Nguyeãn 
Coâng Tröù ñaïi dieän cho tieán trình 
vaän ñoäng tuyeân thaùnh cho Cha 
Dieäp taïi UÙc Chaâu, quí aân nhaân, 
quí coäng taùc vieân vaø toaøn theå quùi 
oâng baø vaø anh chò em coù loøng meán 
moä Cha Dieäp

Moät naêm môùi traøn ñaày ôn 
Chuùa, an bình vaø haïnh phuùc.

LÔØi CHuùC Xuaân

3.	Ñöùc Cha Anphongsoâ Nguyeãn 
Höõu Long chính thöùc veà GP Vinh 
laøm giaùm muïc chính toøa	
Tieãn	Ñöùc	Cha	Anphongso	taïi	TGM	
Sôn	Taây	coù	Ñöùc	cha	Gioan	Maria	Vuõ	
Taát	-	GM	giaùo	phaän	Höng	Hoùa,	caùc	
cha	trong	TGM,	caùc	nöõ	tu	vaø	coäng	
ñoaøn	giaùo	xöù	Sôn	Taây.	Taïi	Vinh,	Ñöùc	
cha	Nguyeãn	Thaùi	Hôïp	vaø	Cao	Ñình	
Thuyeân	nguyeân	giaùm	muïc	GP	Vinh,	
ñaõ	coù	maët	ñeå	ñoùn	Ñöùc	Cha	Anphon-
soâ.	Cha	Toång	ñaïi	dieän	GP	Höng	Hoùa	
Phuøng	Vaên	Toân	ñaõ	noùi	lôøi	chia	tay.	
Ñoàng	thôøi	Ngaøi	baøy	toû	nieàm	vui,	töø	
nay,	GP	Höng	Hoùa	vaø	GP	Vinh	seõ	
gaén	boù	hôn	trong	tình	hieäp	nhaát	cuûa	
Chuùa	Kitoâ.	Ñöùc	cha	Nguyeãn	Thaùi	
Hôïp	tieáp	lôøi:	"Moïi	söï	ñeàu	coù	luùc,	moïi	
vieäc	ñeàu	coù	thôøi.	Ngöôøi	ñi,	keû	ôû	ñeàu	
naèm	trong	söï	quan	phoøng	cuûa	Thieân	
Chuùa.	Ñaùp	töø,	Ñöùc	cha	Anphong-

soâ	theå	hieän	loøng	bieát	ôn	hai	vò	tieàn	
nhieäm	vaø	chia	seû	söï	vui	möøng	khi	
ñöôïc	ÑTC	Phanxicoâ	boå	nhieäm	veà	GP	
Vinh.	Ngaøi	nhaán	maïnh:	"Toâi	yeâu	GP	
Vinh	vaø	raát	muoán	gaén	boù	vôùi	anh	chò	
em!".Nghi	thöùc		chaøo	ñoùn	Ñöùc	Cha	
Anphonsoâ	keát	thuùc	vôùi	pheùp	laønh	do	
hai	Ñöùc	cha	Nguyeãn	Thaùi	Hôïp	vaø	
Nguyeãn	Höõu	Long	trao	ban.

tôi đón nhận thánh ý Chúa với lòng 
vâng phục, tạ ơn”. Đáp từ, Đức cha An-
phongsô thể hiện lòng biết ơn hai vị Tröôùc theàm naêm môùi Hoäi AÙi Moä 

Cha Phanxicoâ Tröông Böûu Dieäp, 
xin kính chuùc quí Cha Marek 
Ptak chaùnh xöù Ottoway, Cha 
Pheâroâ Traàn Theá Tuyeân cöïu Caùo 
thænh vieân, Cha Phaoloâ Nguyeãn 
Coâng Tröù ñaïi dieän cho tieán trình 
vaän ñoäng tuyeân thaùnh cho Cha 
Dieäp taïi UÙc Chaâu, quí aân nhaân, 
quí coäng taùc vieân vaø toaøn theå quùi 

LÔØi CHuùC Xuaân



LoäC THaùnH CHa DieäP CuÛa Toâi

huùng	 ta	 Cuõng	 nhö	 bao	
nhieâu	 ngöôøi	 khaùc,	 haèng	

naêm	toâi	ñeàu	tham	döï	thaùnh	leã	ñaàu	
naêm	trong	nieàm	haân	hoan	chaøo	ñoùn	
naêm	môùi	vaø	ñoùn	nhaän	Loäc	Thaùnh.	
Ñaõ	 8	 naêm	 troâi	 qua,	 toâi	 vaãn	 giöõ	
Loäc	Thaùnh	sau	thaùnh	leã	ñaàu	Xuaân	
Taân	Maõo	naêm	2011.	Vaøo	thôøi	gian	
ñoù	 chöa	 coù	 thaùnh	 leã	 caàu	 nguyeän	
beân	Cha	Dieäp	do	Hoäi	AÙi	Moä	Cha	
Tröông	Böûu	Dieäp	toå	chöùc	nhö	hieän	
nay.	 Treân	 Loäc	 Thaùnh,	 beân	 traùi	 laø	
aûnh	Ñöùc	Meï	ban	ôn,	beân	döôùi	goùc	
phaûi	laø	aûnh	Cha	Dieäp	vaø	ôû	giöõa	laø	
haøng	 chöõ	 in	 ñaäm:	 “	Anh	 em	phaûi	
nhôù	laïi	lôøi	Chuùa	Gieâsu	ñaõ	daïy:	cho	
thì	 coù	 phuùc	 hôn	 laø	 nhaän”	 (Cv	 20,	
35).
Veà	nhaø,	 toâi	 töï	nghó	xöa	nay	ngöôøi	
ta	 thöôøng	 coù	 quan	 nieäm	 Loäc	 hay	
Boång	 Loäc,	 laø	 caùi	 maø	 mình	 ñöôïc	
höôûng,	 ñöôïc	 nhaän,	 nay	 Loäc	 cuûa	
mình	 thì	hoaøn	 toaøn	ngöôïc	 laïi.	Toâi	
laïi	 caàm	 tôø	 Loäc	 Thaùnh	 leân,	 nhaåm	
ñoïc	 laïi	 vaøi	 laàn	 lôøi	 Chuùa	 roài	 nhìn	
leân	 aûnh	 Ñöùc	 Meï.	 Meï	 nhö	 ñang	
aâu	yeám	nhìn	toâi.	Toâi	nhìn	gaàn	hôn	
aûnh	 Cha	 Dieäp.	 Ñoâi	 maét	 Cha	 thaät	
saùng	 vaø	 nhaân	 haäu	 nhö	 thaáy	 ñöôïc	
nhöõng	suy	nghó	cuûa	mình.	Toâi	nhôù	
ñeán	Cha,	vò	muïc	 töû	 nhaân	 töø,	 luoân	
thöông	 yeâu,	 giuùp	 ñôõ	 ngöôøi	 khaùc,	
ñaõ	 ñem	cho	 taát	 caû	 nhöõng	gì	mình	

coù	cho	moïi	ngöôøi,	ngheøo	khoå	löông	
cuõng	nhö	giaùo.	Cha	ñaõ	cho	taát	caû,	
cho	caû	maïng	soáng	mình,	ñeå	ngöôøi	
khaùc	 ñöôïc	 soáng.	 Vaø	 toâi	 thì	 thaàm:	
Vaâng,	Chuùa	ôi,	cho	thì	coù	phuùc	hôn	
laø	 nhaän.	Con	ñaõ	 caûm	nghieäm	nhö	
theá	qua	hình	aûnh	Cha	Dieäp.
Chuùa	 ôi,	 con	 khoâng	 coù	 nhieàu	 cuûa	
caûi	ñeå	cho,	nhöng	maø	con	coù	nhöõng	
caùi	 maø	 Chuùa	 ban	 cho	 moãi	 ngöôøi	
chuùng	con:	Cuoäc	soáng,	thôøi	giôø,	trí	
khoân,	tình	caûm,	söùc	khoûe...vaø	Chuùa	
ôi!	Con	ñaõ	nhaän	ra	con	ñaõ	soáng	quaù	
voâ	vò,	haàu	nhö	chaúng	coù	ñoùng	goùp	
gì	cho	ngöôøi,	cho	ñôøi,	ngoaøi	nhöõng	
coâng	 vieäc	 thöôøng	 ngaøy.	 Con	 phaûi	
laøm	gì	ñaây	ñeå	xöùng	ñaùng	laø	con	caùi	
Chuùa?
Theá	 laø	 con	ñaõ	 vaøo	 ca	 ñoaøn,	 cuøng	
vôùi	anh	em	laøm	moïi	vieäc	trong	khaû	
naêng	 Chuùa	 ban.	 Chuùa	 cuõng	 bieát,	
laém	 luùc	 con	 cuõng	 caûm	 thaáy	 meät	
moûi,	khi	gaëp	keát	quaû	khoâng	nhö	yù,	
vì	phaûi	maát	thôøi	giôø,	söùc	khoûe,	roài	
muoán	buoâng	tay	ñeå	ñöôïc	nghæ	ngôi	
thoaûi	maùi.
Nhöng	Chuùa	ôi!	Nhöõng	luùc	nhö	
theá	con	laïi	nhôù	ñeán	caâu	Loäc	
Thaùnh	Cha	Dieäp	naêm	xöa:	“Cho 
thì coù phuùc hôn laø nhaän”.	Taâm	
hoàn	con	laïi	caûm	thaáy	nheï	nhaøng	
thanh	thaûn	hôn.							

Moät ngöôøi meán moä Cha Dieäp



Xin CHa CHuyeån Caàu

YÙ leã: 
•	 Hoäi	AÙi	Moä	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	leã	
caàu	 cho	ba	 linh	hoàn:	Giuse	Vuõ	Vaên	
Tröôøng,	Pheâroâ	Nguyeãn	Vaên	Chuyeân		
&	 Giuse	 Nguyeãn	 Quang	 Vinh	 môùi	
qua	ñôøi

•	 Hoäi	AÙi	Moä	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	leã	taï	
ôn	vaø	caàu	bình	an	trong	naêm	môùi	cho	
aân	nhaân	aâm	thaàm	giuùp	ñôõ	Hoäi

•	 Hoäi	Baïn	Thaùi	Haø	xin	leã	caàu	cho	linh	
hoàn	Giuse	Nguyeãn	Quang	Vinh

•	 Hoäi	Baïn	Thaùi	Haø	xin	leã	taï	ôn	vaø	caàu	
bình	an	cho	caùc	thaønh	vieân	vaø	gia	ñình	
trong	naêm	môùi	

•	 Ca	ñoaøn	St	Patrick	xin	leã	caàu	cho	caùc	
thaønh	vieân	ñi	xa	ñöôïc	bình	an

•	 Nhoùm	Black	Friday	 xin	 leã	 taï	 ôn	 vaø	
caàu	bình	an	cho	cuï	baø	Vuõ	Thò	Nhaäng	
nhaân	dòp	möøng	ñaïi	thoï	101	tuoåi

•	 Gia	 ñình	 AC	 Cöôøng	 Phöôïng	 xin	 leã	
gioã	10	naêm	cho	Boá	laø	linh	hoàn	Gioan	
Baotixita	Nguyeãn	Ñöùc	Thaän

•	 Anh	chò	Tuaát	xin	leã	taï	ôn	vaø	caàu	bình	
an	cho	gia	ñình	trong	naêm	môùi

•	 Gia	ñình	AC	Duy	Laân	xin	leã	taï	ôn	vaø	
caàu	bình	an	cho	gia	ñình

•	 Moät	gia	ñình	xin	leã	taï	ôn	vaø	caàu	cho	4	
linh	hoàn	Micae

YÙ caàu nguyeän xin ôn:

•	 Hoäi	AÙi	Moä	Cha	Tröông	Böûu	Dieäp	xin	
ôn	bình	an	cho	caùc	thaønh	vieân	vaø	caùc	
aân	nhaân	cuûa	Hoäi	trong	naêm	môùi

•	 Anh	chò	Sôn	AÙnh	xin	ôn	bình	an	cho	

THoânG Tin

Thaùnh töôïng Meï Fatima veà tö gia

Thaùnh	 leã	 ngaøy	 13	 thaùng	 10	 naêm	 2017	
moät	 thaùnh	 töôïng	 Ñöùc	 Meï	 Fatima	 ñaõ	
ñöôïc	laøm	pheùp,	sau	ñoù	töøng	gia	ñình	coù	
theå	 ñoùn	 thaùnh	 töôïng	Meï	 Fatima	 veà	 tö	
gia	trong		voøng	1	tuaàn	leã.	Xin	ghi	danh	
vôùi	cha	chính	xöù	Fr	Marek	Ptak	sau	caùc	
thaùnh	leã,	hoaëc	ñieän	thoaïi	cho	vaên	phoøng	
soá	8447	3223.										
Ñieän	thoaïi	baèng	tieáng	Vieät	0433451529

Baùo Daân Chuùa thoâng baùo:
Baùo	Daân	Chuùa	nghæ	thaùng	01/2019.	Seõ	
phaùt	haønh	vaøo	 thaùng	02/2019.	Xin	quyù	
vò	uûng	hoä.

gia	ñình	trong	naêm	môùi
•	 Baø	Coá	xin	taï	ôn	vaø	caàu	bình	an	cho	
gia	ñình

•	 Chò	Höông	xin	ôn	bình	an	cho	gia	ñình
•	

Caàu nguyeän cho ba linh hoàn
•	 Giuse	Vuõ	Vaên	Tröôøng	(OÂ.chaùnh	Binh)
•	 Pheâroâ	Nguyeãn	Vaên	Chuyeân
•	 Giuse	Nguyeãn	Quang	Vinh

Caàu cho ngöôøi beänh:

Xin	caàu	cho:
•	 OÂng	Hai	Ñònh	vaø
•	 OÂng	Ngoâ	Vaên	Cöôøng	sôùm	bình	phuïc

					Xin Coäng Ñoaøn cuøng hieäp yù caàu cho caùc yù chæ treân
     Quyù vò muoán xin leã, xin ôn, xin caàu nguyeän vui loøng gôûi qua ñòa chæ email: 

chadiepucchau@gmail.com  hoaëc ñeán nhaø Thôø tröôùc Thaùnh leã 15 phuùt.  
					Xin caùm ôn Coäng Ñoaøn



LOAN’S CAKE DECORATING
Nhaän laøm baùnh:

•	 sinh	nhaät
•	 cöôùi	hoûi
•	 su	kem
•	 pate’chaud

154 Hanson Rd, 
Mansfield Park SA 5012

Ph: 8445 1625 or 0402 445 385

HÖNG THÒNH II
•	 Baùn	ñuû	 loaïi	 thöïc	phaåm	AÙ	Chaâu,	

rau	thòt,	caù	töôi	haèng	ngaøy
•	 Coù	 baùn	 nhöõng	 saûn	 phaåm	 taêng	

cöôøng	söùc	khoûe	vaø	lôïi	ích	cho	saéc	
ñeïp	hieäu	Optimal,	Nuskin...

•	 Nhaän	 chuyeån	 tieàn	 veà	Vieät	Nam	
vaø	caùc	nöôùc	(RIA)

162-164 Grand Junction Rosewater 
Mon-Sat: 9am-6pm, Sun: 9.30-5pm

Ph: 83411933 - 0431 951 870

TAÏ ÔN CHA DIEÄP
Chuùng con xin caûm taï hoàng aân Thieân 

Chuùa, qua lôøi caàu cuûa cha Dieäp.
Hieän nay gia ñình chuùng con ñaõ laõnh 

nhaän ñöôïc nhieàu hoàng aân. Xin cha tieáp 
tuïc caàu baàu cho ñaïi gia ñình chuùng con

G/Ñ baø Thaän

TAÏ ÔN CHA DIEÄP

Chuùng con xin caûm taï hoàng aân Thieân 
Chuùa, qua lôøi  caàu cuûa cha Dieäp.

Gia ñình chuùng con nhaän ñöôïc nhieàu 
ôn laønh trong nhöõng ngaøy thaùng qua

Gia ñình Vi Haân Thaûo Nam

TAÏ ÔN CHA DIEÄP
Gia ñình chuùng con xin caûm taï hoàng aân 
Thieân Chuùa, qua lôøi caàu cuûa cha Dieäp.

Con ñaõ ñöôïc khoûi beänh.
Chuùng con caàu xin tieán trình tuyeân 

thaùnh cuûa cha mau keát quûa
G/Ñ anh chò Cöôøng Phöôïng

FINDON
Fabrics - Curtains - Blinds

Chuyeân nhaän laøm nhieàu kieåu 
maøn ñeïp loäng laãy:

L/l: Ñoâng & Thuùy

(08) 8354 3999 hoaëc 0402 783 207

•	 Maøn	vaûi
•	 Maøn	saùo	ñöùng
•	 Maøn	saùo	ngang
•	 Maøn	saùo	goã	ngang
•	 Maøn	saùo
•	 Honey	Comb	Blind

•	 Maøn	La	maõ
•	 Maùi	che
•	 Hoäp	maøn
•	 Swag	&	Tails
•	 Plantation	
Shutter


