
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MỤC VỤ 
 

Bản tin 5 

TGP. Sài Gòn – TP. HCM 

Gx. Hiển Linh 
 

19 Đường 5, KP. 2, P. Linh Trung,  

Q. Thủ Đức, TP. HCM 

(028) 3896-0349 

giaoxuhienlinh@gmail.com 
http://dongten.net/category/giao-xu/hien-linh/ 

 

Thánh lễ 

Lễ thường ngày 18:00 

Lễ Chúa nhật Thứ bảy 18:00;  

 Chúa nhật 06:00, 09:15, 18:00  

Bí tích Hòa giải 

Trước Thánh lễ 

Mục vụ thiếu nhi 

Học giáo lý & Thánh lễ Chúa nhật 08:00-10:30 

Chầu Thánh Thể &  

Bí tích Hòa giải 

Thứ năm đầu tháng 

19:00-20:00 

Bí tích Thanh tẩy trẻ em 

Thứ năm đầu tháng 18:00 

Xin liên hệ Văn phòng Thường vụ:  

Bí tích Thanh tẩy;  

Hôn phối & Dự tòng; 

An táng, Xức dầu bệnh nhân &  

Trao Mình Thánh Chúa 

 

 

 

 

 

Văn phòng Thường vụ 

(028) 3896-0349 

giaoxuhienlinh@gmail.com 

Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ bảy 

09:00-11:00, 15:00-18:00 

 

 

THÁNH GIA 31.12.2017 

 

WHĐ (26.12.2017) – Theo truyền thống vào lễ 

Chúa Giáng sinh hằng năm, lúc 12h00 trưa Thứ hai 

25.12.2017, ĐTC Phanxicô đã công bố Sứ điệp 

Giáng sinh cùng với Phép lành Urbi et Orbi (cho 

thành Roma và cho toàn thế giới), từ ban công 

chính của Đền thờ Thánh Phêrô. (x. Bảng thông tin 

mục vụ A) 

Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ Đêm 

Giáng sinh 24.12.2017: “Nơi Hài nhi Giêsu, Thiên 

Chúa mời gọi chúng ta trở nên những sứ giả của 

niềm hy vọng.” (x. Bảng thông tin mục vụ B) 

WHĐ (27.12.2017) – Qua bài giảng Thánh lễ đêm 

Giáng sinh cử hành tại Vương cung thánh đường 

Giáng sinh ở Bêlem, Đức TGM Pierbattista 

Pizzaballa, Giám quản tông toà Toà Thượng phụ 

Latinh Jerusalem, khích lệ các tín hữu hãy can đảm: 

“Chúng ta có thể tiếp tục sống và ở lại đây, trong 

yếu đuối và nghèo khó, bởi vì đây là con đường của 

Chúa khi Ngài muốn đi vào thế giới và chúc phúc 

cho nhân loại. Chúng ta đừng buồn, vì niềm vui của 

Chúa là sức mạnh của chúng ta! Bêlem, Thánh Địa 

và các Giáo hội đang sống, cầu nguyện và chịu đau 

khổ ở đây, phải là và có thể là một lời nhắc nhở 

sống động cho toàn Giáo hội và cho thế giới về mầu 

nhiệm hạt lúa mì chết đi để sinh nhiều hạt khác. Sự 

hiện diện của Giáo hội, chứng từ của các Kitô hữu 

khắp nơi trên thế giới, nhưng trên hết là ở đây, phải 

là sự hiện diện “Giáng sinh”(và “Phục sinh”): cuộc 

sống và hành động của chúng ta phải phù hợp với 

cuộc sống và hành động của Chúa Kitô, Đấng được 

sinh ra nhỏ bé và nghèo nàn để trở nên bánh và sự 

sống cho con người”. Đức TGM Pizzaballa cũng 

kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới: “Quý vị cũng 

hãy can đảm lên; ước chi quý vị dám mạo hiểm xây 

dựng hòa bình và tình huynh đệ, bằng cách từ bỏ 

tìm kiếm vinh quang và quyền lực, bằng cách cúi 

xuống phục vụ hạnh phúc của con người”, bởi vì: 

“Cánh cửa thấp dẫn vào Vương cung thánh đường 

Chúa giáng sinh cũng là lối vào sự vĩ đại thật sự. 

Và lát nữa đây, khi chúng ta đứng vòng quanh để 

Giáo hội Chúa giáng sinh cũng là lối vào sự vĩ đại thật sự. Và 

lát nữa đây, khi chúng ta đứng vòng quanh để chạm 

vào và hôn kính Hài nhi Bêlem, chúng ta hãy đặt trái 

tim và cuộc sống của chúng ta vào cử chỉ đó, bằng 

cách đón nhận đường lối nhỏ bé và khiêm hạ của 

Giáng sinh, là phương thế duy nhất để được cứu độ 

và bình an.” 

Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục 

Công giáo: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công 

giáo dịp Lễ Giáng Sinh 2017. (x. Bảng thông tin 

mục vụ B) 

Xem và download Bản tin tại 

http://dongten.net/category/giao-xu/hien-linh/ 

mailto:giaoxuhienlinh@gmail.com
http://dongten.net/category/giao-xu/hien-linh/
mailto:giaoxuhienlinh@gmail.com
http://dongten.net/category/giao-xu/hien-linh/


CHƯƠNG TRÌNH CN CHÚA HIỂN LINH 2018 

(Mừng Quan thầy Giáo xứ, Tước hiệu Nhà thờ & 

Khởi đầu Năm Sứ vụ) 

 

T7 06.01 18h00: LỄ I  

 

 

CN 07.01 

 

06h00: LỄ II 

08h00-11h00: HỘI CHỢ ẨM THỰC 

(dành cho thiếu nhi) 

10h00: LỄ III  

(Lễ xức dầu dành cho người già yếu, 

bệnh tật) 

18h00: LỄ IV  

  

Mục vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lc 2,22.39-40 

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo 

luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên 

Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa… 39Khi hai ông 

bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì 

trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. 40Còn Hài 

Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn 

ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 

 Suy niệm  

Chấp nhận làm người là chấp nhận thuộc về một gia 

đình. Ngôi Lời làm người chấp nhận có mẹ, có cha. 

Tuy thánh Giuse và Ðức Maria không có tương giao 

vợ chồng, nhưng tình yêu chẳng bao giờ thiếu ở 

Nadarét. Chúng ta không biết nhiều về đời sống của 

Thánh Gia, nhưng chúng ta thấy Hai Ðấng luôn ở 

bên nhau, đi chung với nhau trên những con đường, 

chia sẻ với nhau mọi nỗi buồn vui, trong thời gian 

Ðức Giêsu còn thơ ấu. Thánh Giuse đã đưa Ðức 

Maria đi Bêlem. Ðoạn đường cam go đối với người 

gần ngày sinh nở. Thánh Giuse cũng đã đưa Hài Nhi 

và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập, rồi lại đưa về làng cũ. 

Có lần cả hai phải vất vả mấy ngày tìm con trong âu 

lo và nước mắt.  

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cả gia đình thánh 

lên Ðền Thờ lần đầu tiên. Một đôi vợ chồng nghèo 

với đứa con còn nhỏ. Ðây là một gia đình gắn bó với 

luật Chúa. Luật dạy người mẹ phải tẩy uế sau khi 

sinh con. Ðức Maria vui lòng giữ luật ấy, dù Mẹ biết 

Ðấng được Mẹ sinh ra là Ðấng Thánh. Luật dạy phải 

chuộc lại đứa con trai đầu long vì nó thuộc quyền sở 

hữu của Thiên Chúa. Ðức Giêsu chẳng những đã 

được chuộc lại, mà còn được cha mẹ Ngài tiến dâng 

cho Chúa. Con Thiên Chúa đã lớn lên trong bầu khí 

gia đình. Ngài đã tập làm người. Mái nhà là trường 

học đầu tiên. Thầy cô đầu tiên là cha mẹ. Ðức Giêsu   

 

 

Lời Chúa 
lớn dần về mọi mặt thật hài hòa. Bé Giêsu, anh Giêsu, 

chú Giêsu, Ông Giêsu... Ngài lớn lên trong dòng thời 

gian. Thời gian là ánh mặt trời làm cho trái chín. Nhờ 

lao động với Cha nuôi mà Ngài trở nên vững vàng và 

đủ sức khỏe để đảm nhận sứ vụ. Nhờ chuyên cần học 

tập mà Ngài thêm khôn ngoan. Dù Ngài là sự Khôn 

Ngoan của Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn học hỏi nơi 

bạn bè, kinh sư, nơi kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống. 

Nhờ được dạy cầu nguyện mà Ngài có tình thân với 

Cha. Những lời kinh đầu tiên được bập bẹ trên gối 

mẹ. Nadarét đã thành trường huấn luyện Ðức Giêsu 

trở nên người biết sống cho người khác, và nên vị 

tông đồ tuyệt vời cho Cha và nhân loại. Có bao bài 

học sống động ở dưới mái ấm này. Bài học yêu 

thương, cảm thông , tha thứ, bài học phục vụ, quên 

mình, khiêm hạ xin vâng... Ước gì mọi gia đình Kitô 

hữu đều là một Thánh Gia, để mỗi người con đều trở 

nên một Giêsu. 

Cầu Nguyện  

Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà 

ở Nadarét, Chúa đã thành một người chính chắn và 

trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Cha giao. 

Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong 

việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi 

thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi 

hành Thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách 

nhiệm đối với gia đình. Chúa đã học nơi Mẹ Maria 

sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng 

tin phó thác và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm 

trầm. Xin nhìn đến gia đình chúng con," xin biến nó 

thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu 

thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì 

xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo hội chúng con 

thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, 

khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa. 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ 

T2 01.01 CUỐI TUẦN BN GIÁNG SINH  

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 

Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình 

T3 02.01 Thánh Basiliô Cả & 

thánh Grêgôriô Nazianzênô,  

giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

Tv tuần I  

T4 03.01 Danh Thánh Chúa Giêsu  

T5 04.01 Thứ năm đầu tháng.  

Rửa tội trẻ em. Chầu Thánh Thể 

CN 07.01 CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng 

  

  

  

Phụng vụ 


