
4000  43rd Street N, Saint Petersburg FL 33714
Tel: 727 397 7906

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH - NĂM C - 02/01/2022 

CHẦU THÁNH THỂ và GIẢI TỘI
THỨ HAI - THỨ NĂM 

5:30 PM - 6:00 PM
THỨ SÁU

6:30 PM - 8:30 PM
THỨ BẢY

5:30 PM - 6:00 PM
QUẢNG CÁO

Thứ Bảy: Thánh Lễ CN: 6 giờ chiều
 CHÚA NHẬT

Lễ I: 7:30 sáng (Người lớn)
Lễ II: 9:30 sáng (Thiếu nhi)

TNTT: 11:00 – 12:00
Việt Ngữ: 12:00 - 1:00

Giáo lý: 1:00 – 2:15

GIỜ SINH HOẠT THIẾU NHI
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ &

BS.	THANH	MỸ	NGUYỄN	MD.
5051 66th Street N. St. Petersburg, FL 33709

Thứ Hai đe�n Thứ Sáu 9:00Am - 5:00Pm
727-800-6708	/	727-362-8177

Nhận làm BS Gia đıǹh đặc biệt cho người cao tuo� i,
la�y máu, đo điện tâm đo� , khám phụ khoa v.v...

Nhận ha�u he� t các loại bảo hie�m

“Chúng tôi 
từ phương Đông đến 

thờ lạy Đức Vua”

CHÀO NĂM MỚI 2022



CHA CHÁNH XỨ

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ
Chủ tịch - 

Phanxicô Xaviê Phan Thành Danh 
Maria Nguyễn Ánh Nguyệt

Phêrô Đỗ Ngọc Dũng
Phêrô Võ Hoàng

Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương
Ban Tài Chánh

Trưởng ban: Phaolô Dương Hồng Châu
Anna Hồ Thị Kiều Hạnh

Maria Nguyễn Bích Laura
Giuse Bonde Dũng Kenn 
Antôn Nguyễn Chí Công 

Ban Phụng Vụ
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh 

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương
Ban Thánh Nhạc

Giuse Phạm Đình Lâm
Gioan Bosco Phạm Hồng Khanh

Maria Phạm Thị Phú Thi
Sr. Maria Ng. Thị Xuân Hương (Cố vấn)

Ban Giáo Dục
Trưởng ban: Sr. Maria Ng Thị Xuân Hương 

GLV. Trương Minh Trang
Cô Phạm Bích Huyền

Đoàn Trưởng Maria Phạm Kim Vân
Ban Cố Vấn Dự Án Xây Dựng

Gioan Liên Trường Hảo
Phaolô Trần Thanh Quỳnh

Maria Isave Nguyễn Thị Lan Anh
P.x. Phan Thành Danh

Anna Hồ Thị Kiều Hạnh
Thomas Võ Hưng 

Ban Vận Động Dự Án Xây Dựng
Trưởng ban: Ông Phêrô Trần Hải Thanh

Hội Đền Tạ
Hội Trưởng Phêrô Cao Xuân Trường

Hội Các Bà Mẹ
Hội trưởng Maria Phạm Thanh Ngân

Hội Gia Trưởng
Hội trưởng Giuse Đào Xuân Lượng

Hội Gia đình P.x Nguyễn Văn Thuận
Hội trưởng Anh chị 

Phanxicô Saviê Nguyễn Trí Phương và
Maria Isave Nguyễn Thụy Lan Anh  

Đặc trách Giáo Lý Dự Tòng
Sr. Maria Nguyễn Ngọc Phương

Đặc trách Giới trẻ
Phanxicô Xaviê Nguyễn Phương

Ban Đặc trách Lễ sinh
Phêrô Đỗ Ngọc Dũng

 Đặc trách Ẩm thực 
Maria Nguyễn Bích Laura

Đặc trách Văn nghệ
Maria Phan Thị Ngọc Phượng

Đặc trách Bảo Trì
Phêrô Võ Hoàng - Đaminh Đỗ Minh 

Giuse Phạm Đình Sơn
ỹĐặc trách K  thuật & Truyền thông

Anna Nguyễn Lệ Hằng
Thomas Võ Hưng - Phêrô Đỗ Ngọc Dũng

Đặc Trách Trật Tự
Phêrô Võ Hoàng

TÂM LÝ GIÁO DỤC

TỔN	THƯƠNG	TUỔI	THƠ	(Kỳ	IV)
Tác	giả:	EYMARD	An	Mai	Đỗ	O.	Cist.

NHẬT KÝ XÂY DỰNG (17) - Jan 2, 2022  

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH - 
NĂM C - 02/01/2022 

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

Các Đạo Sı̃ Phương Đông đã lên 
đường vượt qua bao nguy hie�m đe�  
tım̀ gặp Đa�ng Cứu The� . Giá tri ̣ cao 

quý hơn những le�  vật họ dâng tie�n chıńh là 
ta�m lòng của họ. Họ so� ng cho một lý tưởng và 
hy sinh ta� t cả đe�  đạt được lý tưởng a�y. Cuộc 
đời của họ không dừng lại ở việc xây một căn 
nhà, mua một mảnh đa� t, tıćh trữ một kho� i tài 
sản, mà chıńh là lý tưởng đi tım̀ Đa�ng Cứu The� . 
Tim được Đa�ng Cứu The�  là họ đạt được lý 
tưởng.

Mo� i con người chúng ta ai cũng có một lý 
tưởng. Lý tưởng tựa như ngôi sao da�n đường 
nha�m giúp ta đạt tới hoàn thiện hơn, hạnh 
phúc hơn và trọn hảo hơn. Lý tưởng của mo� i 
người mo� i khác, nhưng cha� c một đie�u lý 
tưởng bao giờ cũng nâng tâm ho� n ta lên và 
cha�p cho đôi cánh ước mơ của ta được bay 
cao.

Lý Tưởng

Lý tưởng 
của tôi 
hôm nay là gì? 
Tôi đã và 
đang làm gì 
để đạt được 
lý tưởng ấy?!

Mặc dù rơi vào hai tua�n nghı ̉le� , nhưng tie�n trıǹh xây 
dựng va�n die�n ra bıǹh thường. Trong tháng giêng này, 
tường bên trong và ngoài nhà thờ sẽ được sơn, gạch sẽ 
được lát, ghe�  sẽ được đặt xuo� ng. Xin cộng đoàn ca�u 
nguyện cho các tượng ảnh và bàn thờ được chuye�n ve�  Giáo 
xứ trong an toàn và sớm nha� t có the� .

ó một cậu học sinh lớp 11, ra� t thông minh và tháo Cvát. Cậu là đoàn trưởng của một trường đie�m, luôn 
xua� t hiện trước đám đông với những bài nói chuyện 

ra� t dıḿ dỏm và những bài cám ơn ra� t hoàn hảo. Mặc dù, cậu 
tha�p bé nhưng ai cũng ngước nhıǹ và ngưỡng mộ cậu. Tuy 
nhiên, vào một hôm trong lúc cậu đang tranh luận với anh 
mıǹh ve�  một đe�  tài gı ̀đó. Bà mẹ quan sát tha�y vậy, lie�n phán 
một câu khie�n cậu ba� t ngờ: “Người cao không ba�ng con chó 
Misa mà dám tranh luận với anh Hai”. The�  là, cuộc tranh luận 
ngưng ha�n và từ đó, tie�ng của cậu nói chuyện trong nhà cũng 
thưa thớt da�n và không còn tie�ng cười như xưa. Trong 
trường, những công việc được giao cũng trở nên nặng ne�  với 
cậu. Mọi người cho ra�ng do cậu đau trong người mà khie�n 
không hoàn thành xua� t sa� c công việc. Mãi đe�n bài cám ơn cuo� i 
khóa của cậu, mọi người mới nhận ra dường như cậu bi ̣một 

* Thứ hai (3/1): Le�  nhớ thánh Elizabeth 
                               Ann Saton, tu sı̃
* Thứ ba (4/1): Le�  nhớ thánh Gioan 
                              Neumann, giám mục

ĐĂNG	KÝ	GIÁO	XỨ:
Quý ông bà và anh chi ̣em mới từ 

nơi khác chuye�n ve�  hoặc chưa tham 
gia sinh hoạt giáo xứ. Xin la�y đơn 
màu vàng ở cuo� i nhà thờ đe�  đăng ký 
gia nhập giáo xứ và xin nộp đơn lại 
cho văn phòng của giáo xứ.

C h ú a  n h ậ t  h ô m  n ay,  n g ày 
2/1/2022 sẽ không có các lớp Giáo 
Lý, Việt ngữ và sinh hoạt Thie�u nhi 
Thánh The� . 

Giáo Xứ chúc mừng quý ông bà 
và anh chi ̣em có sinh nhật trong 
Tháng Giêng. Nguyện xin Chúa 

chúc lành và ban muôn ơn lành ho� n xác cho những ai 
mừng sinh nhật trong tháng.

Cầu Nguyện cho bệnh nhân
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho 
những bệnh nhân trong Giáo xứ: 

- Bà Liên Đức Ba  
- Bà Phạm Thị Huệ
- Bà Võ Kiến Phước
- Bà Trần Đông
- Bà Hồ Thị Truyền
 

 

  

- Ông bà Hà Ngọc Bé
- Anh Nguyễn Trường
- Ông Lê Ngọc khánh
- Bà Bùi Lê
- Chị Võ Thị Kim Vui. 

cú so� c tâm lý nào đó. Những người me�n mộ cậu xưa nay, người hỏi 
thăm, người xin lo� i xem cậu phản ứng the�  nào, cậu đe�u cười nhẹ và 
bỏ đi. Vı ̀lòng tự trọng của cậu đã bi ̣to� n thương nặng ne� , song, nó 
còn trở nên tra�m trọng hơn vı ̀người mıǹh tha�n tượng xưa nay lại 
làm mıǹh to� n thương.

Có người đàn ông khác khoảng 30 tuo� i, chàng cao to và đẹp 
trai, với dáng điệu bảnh bao, anh có đủ tiêu chua�n và khả năng 
chinh phục các cô gái ve�  cho mıǹh. Nhưng nhie�u cô gái đe�n với anh 
một thời gian ro� i họ lại chia tay, pha�n lớn do phıá anh chủ động. Do 
anh quá dè dặt trong chuyện tıǹh cảm mà khi gặp nhau tıǹh yêu 
giữa họ không mặn mà.

Sau khi tım̀ hie�u chuyện gia đıǹh, người ta bie� t ra�ng mẹ anh là 
một người độc đoán và quán xuye�n mọi sự việc trong nhà, bà hoàn 
toàn phủ bóng và kie�m soát cho� ng mıǹh. Bà thıćh ra lệnh và thao 
túng người khác cách quá đáng. Trái lại, cha anh là người ıt́ nói và 
không bao giờ to tie�ng, ông chọn sự thinh lặng và nghe theo đe�  giữ 
hòa khı ́trong gia đıǹh. Chàng trai càng tha�y thương cha mıǹh thı ̀
lại trở nên ghét mẹ hơn. Thời gian so� ng trong buo� n chán kéo dài 
đã khie�n cậu căm ghét những người phụ nữ mà cậu tie�p xúc. 
Trong thời gian đa�u mới quen ai đó, chàng cảm tha�y bớt đi no� i 
tro� ng trải trong tâm ho� n, nhưng sau đó, mọi cô gái đe�u chia tay 
không lời từ biệt. Với ý thức lớn lao, anh nhận ra nhu ca�u ca�n một 
người phụ nữ đe�  chung so� ng và chia sẻ đời so� ng gia đıǹh. Tuy 

nhiên, còn đó sự ba� t an và lo sợ trong vô thức, hıǹh ảnh 
của một người mẹ độc đoán và thao túng người khác 
va�n ha�ng đeo bám chàng, và phóng chie�u lên các phụ 
nữ khác khie�n chàng trở nên be�  ta� c và ba� t lực.

Cha�ng hạn, một la�n đe�n nhà bạn gái chơi, cậu tha�y 
nàng to tie�ng với em út. Ro� i sau đó, cậu chia tay với 
người bạn gái này mà không một lời giải thıćh. Hay khi 
cậu gặp một cô gái khác, do kinh nghiệm tha� t bại trên 
tıǹh trường, la�n này tıǹh cảm của họ trở nên mặn mà 
hơn. Đe�n khi cô gái tỏ một lời cảm thông thı ̀họ lại chia 
tay. Cô nói ra�ng: “Em muo� n bie� t nhie�u ve�  anh, nhưng 
không nghe anh nói ve�  mıǹh”. Chı ̉câu nói này, cậu tự 
nhủ: “Nàng muo� n thao túng và kie�m soát mıǹh đây” và 
ro� i họ cũng nói lời chia tay trong nước ma� t của người 
yêu. Có the�  nói, cái bóng của người mẹ độc đoán quá lớn 
khie�n cậu không được giải thoát, và tie�p tục so� ng cô 
đơn không một người yêu chia sẻ.

Qua đó, chúng ta nhận ra ra�ng những to� n thương 
tuo� i thơ ne�u không được chủ the�  ý thức và làm hòa, sẽ 
còn đó những ảnh hưởng tiêu cực và chi pho� i mọi lãnh 
vực trong đời so� ng họ.                                      (Còn	tiếp)

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=16296

Các	Gia	đình	trong	Giáo	xứ	kỷ	niệm	Hôn	Phối	

1. Chúa Nhật 19/12/2021: $4,892
 - Lễ Thứ Bảy: $1,135.
 - Lễ 7:30am: $1,682  - Lễ 9:30am: $2,075.
 2. Vọng Giáng Sinh 24/12/2021: $5,340
 3. Mừng Chúa G.Sinh 25/12/21: $3,950
 4. Chúa Nhật 26/12/21: $4,720
 - Lễ 7:30am: $1,498 - Lễ 9:30am: $3,222
 5. Quà Dâng Chúa Hài Đồng: $4,320
     (Quỹ Giáo Dục)

CỦA LỄ DÂNG CHÚA 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=16296
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