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        Tel (919) 800-1068 
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        Tel (919) 619-6107 
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         Tel (919) 352-9438 
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        Tel (919) 527-9660 
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        Tel (804) 352-9438 
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        Tel (919) 649-7456 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển & Tú 
        Tel (919) 369-3333 
Ban Giáo Dục: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
Ban Giáo Lý: Nguyễn Chi 
        Tel (919) 271-9197 
Ban Việt Ngữ: Nguyễn Đông Anh 
        Tel (919) 247-6957 
Hội Phụ Huynh: Nguyễn Quỳnh Giao 
        Tel (919) 744-7459 
Ban Kinh Tài: Nguyễn Q. Tuấn 
        Tel (919) 434 - 1957 
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 
        Tel (919) 389-4559 

 
 

Thông tin Chúa Nhật 2 tháng 1 năm 2022 
Cám Ơn. 

 Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho mọi sự được tốt đẹp trong thời 
gian mừng các Lễ Sinh Nhật, Lễ Mẹ Thiên Chúa, ngày quan thầy giáo xứ. 

Cám ơn thầy sáu, các ca đoàn, các thừa tác viên ngoại lễ, đọc sách, xin tiền, giúp lễ, dâng của lễ, âm 
thanh, hình ảnh, trật tự, ẩm thực… và những quý vị đã giúp cách này hay cách khác cho chương trình các 
Thánh Lễ trong dịp đại lễ vừa qua được mọi sự tốt đẹp.   

 

Cám Ơn Cựu Và Chúc Mừng Tân Ban Mục Vụ 
Giáo xứ cám ơn quý anh chị trong cựu Ban Mục Vụ đã  phục vụ giáo xứ trong những năm qua.  Xin 

Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho quý anh chị và mọi người thân yêu. 
 Giáo xứ cũng chúc mừng quý anh chị trong tân Ban Mục Vụ.  Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn đồng 
hành, chúc lành, ban ơn khôn ngoan cho quý anh chị trong công việc xây dựng giáo xứ. Và xin mỗi người cộng 
tác với anh chị với khả năng của minh để giáo xứ được luôn phát triền. 
 

Ngày Bổn Mạng Cha Nguyễn Mạnh Thư, CRM 
Ngày mùng 7 tháng 1 Giáo Hội mừng kính Thánh Raymundô Penafort, quan thầy cha Nguyễn Mạnh 

Thư, cha cựu quản nhiệm của chúng ta.  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh, khôn 
ngoan, thánh đức để cha làm những việc mà Thiên Chúa và Hội Dòng trao phó nơi cha. 
 

Mừng Bổn Mạng Giáo Khu Lộ Đức 
 Ngày 11 tháng 2 Giáo Hội mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, vì ngăn trở, giáo khu Lộ Đức mừng sớm hơn một 
tháng.  Xin Chúa, qua lời cầu nguyện của Đức Mẹ Lộ Đức ban cho trưởng khu, ban chấp hành và mọi người 
trong giáo khu được muôn ơn lành hồn xác, và luôn thăng tiến mãi. 
 

Lịch Giáo Xứ. 
 

Giáo xứ tặng mỗi gia đình một cuấn lịch để mọi người theo dõi và giữ những ngày lễ và các mùa 
phụng vụ trong năm.  Gia đình nào chưa có xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để nhận mỗi gia đình một 
cuấn.   

 
 

Chúa đã giáng trần, Ngài đem bình an đến cho muôn dân 

GXDMLV                            NOEL 2021 



Bài Giáo lý: 5. Giá trị sư phạm của Lề luật / The propedeutic value of the Law (Phần I) 

(Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát) 

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An / Nguồn: vietcatholicsnews.org 

Anh chị em thân mến, 

chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp! 

Thánh Phaolô, người yêu mến Chúa Giêsu và hiểu rõ ơn cứu độ là gì, đã dạy chúng ta rằng “con cái của lời hứa” (Gl 4:28) – tức là 
tất cả chúng ta, được Chúa Giêsu Kitô công chính hoá – không còn bị ràng buộc bởi Lề luật, nhưng được mời gọi theo lối sống 
nhiều đòi hỏi tự do của Tin Mừng. Tuy nhiên, Lề luật vẫn còn đó. Nhưng còn đó một cách khác: cùng một Lề luật, cùng Mười Điều 
Răn, nhưng theo lối khác, vì nó không còn tự biện minh được nữa một khi Chúa đã đến. Và do đó, trong bài giáo lý hôm nay, tôi 
muốn giải thích điều này. Và chúng ta đặt câu hỏi: theo Thư gửi tín hữu Galát, vai trò của Lề luật là gì? Trong đoạn chúng ta đã 
nghe, thánh Phaolô nói rằng Lề luật giống như một nhà sư phạm. Đó là một hình ảnh đẹp, hình ảnh nhà sư phạm mà chúng ta đã 
nói đến trong buổi yết kiến lần trước, một hình ảnh đáng được hiểu theo đúng ý nghĩa của nó. 

Thánh Tông đồ dường như muốn gợi ý rằng Kitô hữu chia lịch sử cứu rỗi thành hai phần, và cả câu chuyện bản thân của họ cũng 
có hai giai đoạn: trước khi trở thành tín hữu trong Chúa Giêsu Kitô và sau khi lãnh nhận đức tin. Ở tâm điểm là biến cố Chúa Giêsu 
chết và sống lại, mà Thánh Phaolô đã rao giảng để khơi dậy đức tin nơi Con Thiên Chúa, nguồn sự cứu rỗi, và chúng ta được công 
chính hóa trong Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, khởi đi từ đức tin vào Chúa Kitô, có một “lúc trước” và một “lúc sau” đối với chính Lề luật, 
bởi vì Lề luật còn đó, các Điều răn còn đó, nhưng có một thái độ trước khi Chúa Giêsu đến, và một thái độ khác sau đó. Lịch sử 
trước đó được xác định bằng cách “sống dưới Lề luật”. Và ai theo con đường của Lề luật thì được cứu rỗi, được công chính hóa; lịch 
sử sau đó, sau khi Chúa Giêsu đến, được sống bằng cách đi theo Chúa Thánh Thần (x. Gl 5:25). Đây là lần đầu tiên Thánh Phaolô 
sử dụng kiểu nói: “sống dưới Lề luật”. Ý nghĩa nền tảng hàm ngụ ý niệm nô dịch tiêu cực, đặc trưng của nô lệ: sống “dưới”. Thánh 
Tông đồ minh giải điều đó bằng cách nói rằng khi một người sống “dưới Lề luật” thì giống như thể họ bị “theo dõi” và “bị nhốt”, 
một kiểu giam giữ có tính chất phòng ngừa. Thánh Phaolô nói rằng giai đoạn này kéo dài trong một thời gian dài – từ thời Môsê, 
cho đến khi Chúa Giêsu đến – và kéo dài mãi mãi chừng nào người ta còn sống trong tội lỗi. 

Mối liên hệ giữa Lề luật và tội lỗi sẽ được Thánh Tông đồ giải thích một cách có hệ thống hơn trong Thư gửi tín hữu Rôma, được 
viết vài năm sau thư gửi tín hữu Galát. Tóm lại, Lề luật dẫn đến việc định nghĩa về sự vi phạm và làm cho người ta ý thức được tội 
lỗi của chính họ: “anh chị em làm điều này, và Lề luật – Mười Điều Răn – nói như vậy: anh chị em đang phạm tội”. Hay đúng hơn, 
như kinh nghiệm thông thường đã dạy, giới luật, xét cho cùng, sẽ kích thích sự vi phạm. Trong Thư gửi tín hữu Rôma, ngài viết: “Vì 
trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng Lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để 
chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái 
vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật” 
(Rm 7:5-6). Tại sao? Vì sự công chính hóa của Chúa Giêsu Kytô đã đến. Thánh Phaolô diễn tả một cách cô đọng viễn kiến của ngài 
về Lề luật: “Cái nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là Lề luật” (1 Cr 15:56). Một cuộc đối thoại: anh chị em sống 
dưới Lề luật, và anh chị em ở đó với cánh cửa mở ra cho tội lỗi. 
 

Xin đón đọc phần kế bài này trong tờ TTMV lấn tới .    
 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                                             8:30AM 
      Lễ Nhì:                                             10:45AM 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      Thứ 5 Hàng Tuần:         Giải Tội       7:00PM 
                                             Chầu TT      8:00PM 
  

Hôn Phối: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  

http://vietcatholicnews.org/


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


