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….. Họ đã qua
đường khác
trở về xứ sở
mình.

x

GẶP GỠ CHÚA GIÊSU

& cuộc đời mới

Thời Chúa Giêsu giáng sinh, trong khi nhiều
người lãnh đạm, mải miết với công việc của
mình thì chỉ có các đạo sĩ có lòng khao khát và
muốn tìm gặp Đấng Cứu thế. Họ nghe ngóng dư
luận, tra cứu sách vở, đợi chờ tín hiệu. Và qua
ánh sao lạ họ đã thực sự bắt được tín hiệu. Lòng
khao khát của họ đã được đáp ứng.
Sau khi ở Bêlem về các đạo sĩ đã sống một cuộc
đời mới. Đời họ đã chuyển sang một hướng
khác. Cuộc gặp gỡ với Hài nhi ở Bêlem đã đánh
dấu một khúc quặt vừa bất ngờ vừa triệt để
Điều này không khó hiểu, bởi vì ai đã gặp Thiên
Chúa thật, dầu chỉ một lần, thì không thế sống
như trước nữa. Thiên Chúa sẽ chỉ cho một
hướng đi khác, một lối sống hoàn toàn khác.
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CHUẨN BỊ MỪNG XUÂN NHÂM DẦN
MÙNG 1 TẾT: Thứ Ba 1-2-2022
9am: Thánh Lễ Mừng Tân Xuân cầu bình an Năm Mới

MÙNG 2 TẾT: Thứ Tư 2-2-2022
6:30pm: Thánh lễ cầu cho Tổ Tiên

MÙNG 3 TẾT: Thứ Năm 3-2-2022
6:30pm: Thánh lễ cầu cho công ăn việc làm

HỘI CHỢ XUÂN NHÂM DẦN
9am: Chúa Nhật 6-2-2022

MỪNG TÂN LINH MỤC
THÁNH LỄ THỤ PHONG LINH MỤC
Thầy Phêrô Lê Được, SDB
11am Thứ Hai 24-1-2022 tại San Francisco

THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC
Giuse Trần Hoàng Đại Phong, OCD
10am Chúa Nhật 13-2-2022 tại Trung Tâm

w

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6
"Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự
lời hứa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa
đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn
mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con
cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã
mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên
tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên
đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời
hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6

CHÚNG

"Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi".

SAO CỦA

Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của
ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình
ngươi.
Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân,
nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của
Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự
sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những
người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của
ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp
bên hông.
Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ
rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến
với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những
con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu
tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo
vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời
Chúa.

LẠY CHÚA,

ĐÁP CA:
MỌI DÂN TỘC TRÊN ĐỊA

CẦU ĐỀU THỜ LẠY

CHÚA

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban
sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công
minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại
người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ
thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.
3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ
cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu
đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.
4) 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.

TÔI ĐÃ NHẬN THẤY NGÔI

NGƯỜI

Ở

ĐÔNG

PHƯƠNG,

VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẾN ĐỂ TRIỀU BÁI

NGƯỜI. NGUYỆN

CHÚA KITÔ
TRONG ANH EM.

CHO LỜI

CƯ NGỤ DỒI DÀO
PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua
Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện
đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở
Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói
thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua.
Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân,
và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua
rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã
chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé
nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ
xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc
của Ta".
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi
han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi
Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài
Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm
cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và
kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi
cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi
sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy
Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy
Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng,
nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng
trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó
là lời Chúa.
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ÁNH SAO ĐẠO ĐỨC
Hôm nay, Ba Vua trên đường tìm
đến thờ lạy Chúa Cứu Thế Giáng
Sinh. Ba Vua là những người
phương xa, không có đạo. Các Ngài
tìm đến Chúa theo ánh sáng của
ngôi sao lạ. Theo ngôi sao, các
Ngài đến được Giêrusalem và được
nghe giải nghĩa Thánh Kinh. Theo
ngôi sao đưa đường dẫn lối các
Ngài đã gặp được Chúa. Ánh sao
đã chiếu sáng bầu trời đen tối, giúp
các Ngài nhận định được hướng đi.
Lời Thánh Kinh là một ánh sao
chiếu soi tâm hồn giúp họ sáng lên
niềm tin. Nhưng chính Đức Giêsu
mới là ngôi sao mai dẫn họ đi vào
một con đường mới, con đường
chói ngời ngọn lửa đức mến.
Ngày nay có nhiều người đang tìm
kiếm Chúa. Nhiều người muốn biết
Chúa để theo Chúa. Nhưng họ
không biết đường biết hướng. Cũng
như Ba Vua, họ cần có những ánh
sao soi đường dẫn lối.
Tìm đâu ra ngôi sao xưa đã soi
đường cho Ba Vua? Ngày nay, Chúa
không dùng ngôi sao xuất hiện trên
trời, nhưng muốn mỗi người chúng
ta trở thành một vì sao soi dẫn mọi
người đến với Chúa.
Là ngôi sao có nghĩa là phải có ánh
sáng. Ngôi sao chỉ chiếu sáng khi
chính bản thân nó có ánh sáng.
Người Kitô hữu chỉ chiếu sáng khi
chính cuộc sống của họ mang ánh
sáng, phản chiếu ánh sáng nhận tự
nơi Thiên Chúa.

Người Kitô hữu phải chiếu lên làn
ánh sáng hy vọng. Niềm hy vọng
vào ơn cứu độ của Chúa giúp ta
vừng bước trên đường lý tưởng.
Niềm hy vọng vào một trời mới đất
mới cho ta thêm sức mạnh góp
phần xây dựng xã hội tốt đẹp.
Niềm hy vọng vào hạnh phúc thiên
đàng giúp ta đánh gía đúng mức
của cải vật chất đời này. Hy vọng là
ánh sáng làm tươi đẹp con người
và cuộc đời.
Người Kitô hữu phải chiếu lên làn
ánh sáng tin yêu. Tin yêu Chúa và
tin yêu người. Tin yêu để xây dựng
một cuộc sống chan hoà tình
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người. Tin yêu đẻ tha thứ hoà giải.
Tin yêu để vượt qua mọi bóng tối
thù hận, chia rẽ, bất hoà. Tin yêu là
làn ánh sáng ấm áp làm cho thế giới
trở nên gần gũi, con người trở nên
thân thiện, cuộc đời trở thành đáng
yêu đáng mến.
Người Kitô hữu phải chiếu lên làn
ánh sáng công bình, bác ái. Niềm hy
vọng, niềm tin yêu được chứng
minh bằng đời sống công bình, bác
ái. Tin Chúa được biểu lộ qua sự
công bình trong đời sống. Yêu Chúa
được thể hiện qua tình bác ái với
tha nhân.
Tất cả những làn ánh sáng nói trên
góp lại thành ánh sáng đạo đức.
Đắm chìm vào vật chất sẽ khiến con
người rơi vào bóng tối tuyệt vọng,
không lối thoát. Nghi ngờ con người
sẽ khiến cuộc đời chìm vào bóng tối
cô đơn. Thiếu công bình bác ái sẽ
phủ lên thế giới mới một bóng tối
phi nhân, tàn nhẫn. Chỉ có ánh sáng
đạo đức mới đủ sức phá tan những
bóng tối ấy. Chỉ có ánh sáng đạo
đức mới làm cho thế giới thành vui
tươi hạnh phúc.

Thế giới đang mong chờ ánh sao
dẫn đường. Chúa đang mời gọi
chúng ta trở thành một ngôi sao
chiếu lên làn ánh sáng đạo đức.
Chính qua làn ánh sáng ấy, mọi
người sẽ nhận biết và yêu mến
Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng
đáng là người con của Chúa sự
sáng. Amen.

Quyên Giáo
QUYÊN GIÁO LỄ ĐỨC MẸ VÔ
NHIỄM NGUYÊN TỘI

$854.00
QUYÊN GIÁO CHÚA NHẬT
19-12-2021

$2,182.00
QUYÊN GIÁO CHÚA NHẬT
26-12-2021

$2,058.00
QUYÊN GIÁO
LỄ GIÁNG SINH

$4,289.00

Tâm Tình Tri Ân
Nhân mùa Gíang Sinh, mùa của tình yêu, mùa của những món qùa từ Thiên Chúa, từ những tâm hồn sống
đầy nghĩa yêu thương, Cộng Đoàn xin gởi tâm tình tri ân tới tất cả quý ông bà anh chị em vì yêu thương đã
quảng đại quan tâm, chia sẻ, đóng góp tài năng, công sức, thời giờ và tài chánh để Trung Tâm Đức Bà Phù
Hộ tiếtp tục là nơi thờ phượng Thiên Chúa, là nôi nuôi sống đức tin, là mái ấm cho mọi người cảm thấy mình
là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.
Cùng tâm tình ấy, Cộng Đoàn xin chân thành tri ân đến những quý vị sau đây:

MỪ N

G GIÁNG SINH
20 22

DÂNG CÚNG QUÝ 4
NĂM 2021
Ẩn danh 1000
Chị Liễu 1000
Gia đình Lê Hiển 300
Gia đình Lê Kiểm 300
Gia đình em Maria Roseda 300
Gia đình bà Philomena 200
Gia đình Nguyễn T Đức 300
Anh chị Thảo Liễu 300
Gia đình Nguyễn Bảo 400
Anh chị Thơm Hà 200
Gia đình Phan Thục 1000

RY CHRISTMAS
MER
2 02 2
DÂNG CÚNG THÁNG MÂN CÔI
Bà Thương 50
Bà Hiển Trần 50
Ông bà Đức Vân 900
Bà Hồng Hồ 100
Anh chị Thần Hồng 50
Gia đình Võ Bùi 100
Hộp dâng Tháng Mẹ 649
DÂNG CÚNG GIÁNG SINH
Chị Phượng Vy 100
Chị Cao Thu Loan 100
Anh chị Bách Sinh 100
Chị Cao Yến 100

Nguyện xin Mầu Nhiệm Tình Yêu Giáng Sinh của Thiên Chúa ban tràn muôn ơn lành hồn xác cho
toàn thể quý vị và gia đình.
LMQN Phaolô Trần Đức Hùng

