
Suy Niệm Đầu Năm 

Cha Quản Nhiệm 
Anrê Nguyễn Văn Chiến 

Anh chị em thân mến, 

Một lần nữa Xuân Tân Mão 
lại về, không những trên quê 
hương Việt Nam yêu dấu, 
mà còn nơi tâm hồn của mổi 
người dân Việt hải ngoại 
chúng ta nữa.   

Với tư cách là Quản Nhiệm 
Giáo Đoàn Thánh Phaolô, Tôi 
xin gởi đến anh chị em lời 
cầu chúc một Năm Mới bình 
an và hoan lạc trong Chúa 
Thánh Thần, một Năm Mới 
nhiều niềm vui và nhất là 
HẠNH PHÚC. Bởi lẽ hạnh 
phúc luôn là động lực và là 
cùng đích của đời người, 
hạnh phúc luôn là khát vọng 
ngàn đời của mỗi người 
chúng ta. 

Cứ mổi dịp Xuân về là mổi 
lần chúng ta dành cho nhau 
những lời chúc thật tốt đẹp; 
và trong những câu chúc cổ 

điển nhất của xã hội chúng 
ta vừa súc tích, vừa vắn 
gọn, đó là 3 chữ : PHÚC, 
LỘC, THỌ. 

Hoặc cũng có người chúc 
cho nhau nhiều hơn bằng 5 
chữ : PHÚ, QUÍ, THỌ, 
KHANG, NINH. Nhưng có lẽ 
chữ PHÚC luôn đứng hàng 
đầu vì nếu được tất cả mà 
thiếu hạnh phúc thì cuộc 
đời cũng trở nên vô nghĩa. 

Nhưng kinh nghiệm cuộc 
sống cho hay rằng hạnh 
phúc đích thực không phải 
là có cho thật nhiều tiền, 
nhiều của, nhiều vàng, 
nhiều bạc, nhiều quyền lực, 
nhiều danh vọng, nhiều địa 
vị cao sang trong xã hội.  

Bởi vì hạnh phúc không lệ 
thuộc vào những gì ta có, 
cũng không nằm trong 
những gì ta được. Không thể 
luận bàn về hạnh phúc trên 
cái có hay cái không có, trên 
cái được hay cái không được.  

Nó nằm trên bình diện khác 
của đời sống con người, hay 

đúng hơn nó nằm ngay trong 
chính tâm hồn của con người. 

Nói cách khác, mọi người đều 
khao khát hạnh phúc, nhưng 
chỉ có Chúa Giêsu mới thỏa 
mãn khát vọng hạnh phúc ấy 
đang luôn dầy vò trong tâm 
hồn chúng ta.  

Trong bản Hiến Chương Nước 
Trời hay là Tám Mối Phúc 
Thật, Ngài chỉ rõ cho chúng 
ta biết ai là người hạnh phúc 
đích thực trên trần gian. Đó 
không phải là người giàu 
sang, nổi tiếng, quyền thế, 
danh nhân hay thiên tài, 
song là kẻ có tinh thần nghèo 
khó, khiêm nhu, chính trực, 
nhân ái, xây dựng hòa bình, 
chịu bách hại vì đức tin... 
Ngài có thể nói những điều 
đó, bởi vì chính Ngài đã cảm 
nếm hạnh phúc đó, và chính 
Ngài sẽ mang hạnh phúc đó 
đến cho chúng ta. 

Xin Ba Ngôi Thiên Chúa là cội 
nguồn của muôn phúc lộc 
trên trời dưới đất tuôn đổ 
tràn đầy phúc lành trên mổi 
người chúng ta, trên gia đình 
chúng ta, nơi Giáo Đoàn 
chúng ta trong suốt năm mới 
Tân Mão này. 

Tân Mão 2011Tân Mão 2011 

Lời Chúc Xuân - Ban Tổ Chức Tết Tân Mão 2011 

Ban Tổ Chức Tết Tân Mão 
(BTCTTM) GĐ Thánh Phaolô 
Daytona Beach, FL 
 
Kính chào quý Ông, Bà và toàn 
thể anh chị em.  Trong bầu 
không khí rộn ràng đón mừng 
Xuân Tân Mão, một năm mới 
mà ai ai cũng đặt bao nhiêu hy 
vọng; mặc dầu chúng ta đang 
sống trên đất khách quê 
người, nhưng mỗi người trong 
chúng ta không thể nào quên 
được dư âm Tết ở quê nhà. 

Theo quan niệm truyền thống 
của người Việt Nam, ngày Tết 
xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, 
mối quan hệ họ hàng làng xóm 
được mở rộng ra, ràng buộc lẫn 
nhau thành đạo lý chung cho xã 
hội; tình thầy trò, bè bạn cố tri, 
ông mai bà mối đã tác thành cho 
đôi lứa.. Tết cũng là dịp đúc kết 
mọi hoạt động liên quan đến một 
năm qua, chào đón một năm 
mới với hy vọng tốt lành cho cá 

nhân và cho cả cộng đồng.  
Cũng như thế với những 
người Việt hải ngoại, đây là 
cơ hội để chúng ta ôn nhớ lại 
những kỷ niệm không bao giờ 
quên được của những mùa 
Xuân khi còn ở quê nhà Việt 
Nam yêu mến. 

Trước thềm năm mớ i 
BTCTTM xin chân thành cám 
ơn Cha Quản Nhiệm Nguyễn 
Văn Chiến đã nhiệt tình ủng 
hộ và động viên các ban 
ngành cho chương trình Tết 
Tân Mão này và cũng như 
Cha đã hướng dẫn và dìu dắt 
Giáo Đoàn trong các sinh 
hoạt của năm 2010.   

Chúng tôi cũng chân thành 
cám ơn các cơ sở thương 
mại quý vị mạnh thường quân 
cũng như toàn thể giáo dân 
ủng hộ cho chương trình 
mừng Tết Tân Mão 2011 

Chính trong bầu không khí ấm 
áp tình Chúa và thắm đập tình 
người của những ngày đầu 
Xuân, Ban Tổ Chức Tết Tân 
Mão xin kính chúc Cha Quản 
Nhiệm và toàn thể quý vị một 
năm mới tràn đầy hông ân 
Thiên Chúa, an khang thịnh 
vượng và vạn sự như ý. 

Kính Chào, 

Nguyễn Viết Tiến 
Chủ Tịch GĐ Thánh Phaolô  

Sinh Hoạt Ca Đoàn Cêcilia 2 

Sinh hoạt Giáng Sinh 2010 2 

Lịch Trình Thánh Lễ 2 

Hình ảnh sinh hoạt năm 2010 3 

Cơ Sở Thương Mại Ủng Hộ Tết 2011 4 
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Thông Tin 

Ngày 6 tháng 2, 2011 

Cha Quản Nhiệm:  
Lm Anrê Nguyễn Văn Chiến 
  
Thánh Lễ Việt Nam: 
Chúa Nhật thứ 1 & 3 mỗi tháng 
Lúc 10g30 sáng  
(the 1st & 3rd Sunday of each 
month at 10:30 am) 
 
Địa Điểm: 
Nhà Nguyện Father Lopez Catho-
lic High School - 3918 LPGA Blvd., 
Daytona Beach, FL 32124 
 
Chi tiết phụng vụ xin liên lạc: 
Ông Chủ Tịch Nguyễn Viết Tiến 
(407) 491-8102 


