
      
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong 
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi:  562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải 
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn 
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

CHÚA NHẬT 3 PHụC siNH Năm C - Ngày 5/5/2019

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phó Xứ: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thúy 214-478-7575
Khu 7: A. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

CaùC Giaùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn: 469-579-9271 (Text Message Only)

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
A. Đào Ngọc Anh.... 214-548-3294 

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Trần T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Lê Đình Vinh ... 469-995-5661

Hội Quán Giáo xứ
 a. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996



“Phải vâng lời Thiên 
Chúa hơn vâng lời 
người phàm” (Cv 
5:29).

Câu hỏi “Con có 
yêu mến Thầy không?” 
của Chúa Giêsu đặt 
ra cho Thánh Phêrô 
không phải chỉ dành 
riêng cho thánh nhân, 
mà còn cho tất cả mọi 
Kitô hữu chúng ta, bởi 
vì cuối cùng ra trở nên 
người môn đệ của Chúa 
Giêsu trước hết phải là 
yêu mến và vâng theo 

lời dạy của Đấng vốn là Con Thiên Chúa đã hạ mình nhập thể 
làm người, chịu chết, và phục sinh để rồi chúng ta có thể sống 
chết vì Ngài và cho anh chị em của mình. 

Đúng vậy, việc chăm sóc đàn chiên là các tín hữu mà Chúa 
Giêsu Phục sinh ủy thác cho Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng 
ngày hôm nay cũng là mệnh lệnh cho chính mỗi người Kitô 
hữu phải biết lo lắng và quan tâm đến những người mà chúng 
ta có trách nhiệm, bắt đầu từ những người trong gia đình, cộng 
đoàn giáo xứ, ngoài xã hội, đặc biệt là những người bị bỏ rơi: 
các thai nhi, những người nghèo khổ, người đau yếu, già nua, 
bị áp bức, bất công. 

Vì thế, yêu mến Chúa Giêsu phải là cốt lõi và nền tảng cho 
việc sống đời Kitô hữu bởi vì chỉ khi nào chúng ta yêu mến 
Ngài thật sự với hết cả tâm hồn, lúc đó chúng ta mới có thể 
sống với lời cam kết “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng 
lời người phàm” và sẵn sàng hy sinh cái tôi ích kỷ và những 
đam mê dục vọng bất chính để sống yêu thương, phục vụ, tha 
thứ anh chị em.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ những yếu đuối mỏng dòn 
của chúng con. Đã nhiều lần chúng con đã thốt ra lời yêu 
mến Chúa nhưng thật ra chỉ trên đầu môi chót lưỡi mà thôi 
bởi vì trong thực tế, chúng con còn thờ ơ với Chúa trong việc 
thờ phượng cũng như trong cách đối xử không tốt đẹp với 
tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con như Thánh Phêrô cảm 
nghiệm được sự thứ tha của Chúa đối với tội lỗi của chúng 
con, để chúng con cố gắng đáp trả tình yêu của Chúa dành cho 
với cả cuộc sống yêu mến thiết tha. Amen.

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần.“ Cv 5, 32

Trong mục Dear Abby 
là một cột báo ăn 
khách ở Hoa Kỳ, có lần 

đăng một lá thư tình của một 
anh chàng sẽ chết theo kiểu 
Romeo như sau: “Em Susan 
rất yêu quý, anh nhớ em vô 
cùng. Anh ước ao một cái 
liếc nhìn trong ánh mắt tình 
tứ của em cho dù có phải bơi 
ngang qua đại dương bao la. 
Anh ước gì chạm đến bàn tay 
êm ái của em cho dù có phải 
lao mình bức tường lửa. Anh 
muốn lắng nghe từng tiếng 
nói thì thào trên bờ môi ấm 
áp của em dù có phải trèo núi 
lội sông. Mãi mãi yêu em, người tình trăm năm của em, Anh 
Arnold.” Cuối thư - P.S. “Anh sẽ đến thăm em vào thứ Bảy 
tuần tới nếu trời không mưa!” Bình luận về lá thư này, người 
giữ mục Dear Abby viết: “Bài học luân lý của câu chuyện 
tình này là: Một tình yêu không có sự cam kết thì chỉ là một 
sự tiện lợi ích kỷ!”

Câu chuyện trên đây phản ánh một thực tế phũ phàng 
trong đời sống lứa đôi là rất nhiều cặp nam nữ trao đổi cho 
nhau biết bao nhiêu là những câu yêu thương tình tứ và rồi 
còn thề hứa trọn đời bên nhau ngay cả trước bàn thờ Chúa, 
nhưng sau một thời gian chung sống và với vô vàn lý do 
hoặc lời lẽ biện hộ thì cuối cùng “anh đi đường anh, tôi đi 
đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi”!

Tuy nhiên, bất chấp những sự phản bội trong mối tương 
quan giữa con người đối với nhau thì Bài Tin Mừng trong 
Chúa nhật thứ 3 Phục Sinh năm C hôm nay (Ga 21:1-19) 
cho thấy chúng ta vẫn có thể sống đời dấn thân phục vụ 
Thiên Chúa và tha nhân bởi vì chính Ngài vẫn luôn yêu 
thương và tha thứ bất chấp sự bội bạc của chúng ta. Bài 
Phúc Âm nói về việc Chúa Giêsu Phục sinh đã ba lần hỏi 
Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” như thể là 
phương cách Chúa dùng để phục hồi vai trò lãnh đạo Giáo 
hội sau ba lần thánh nhân chối Chúa. Và Thánh Phêrô qua 
ba lần trả lời: “Thầy biết con yêu mến Thầy” đã cho thấy 
sự ăn năn thống hối của mình cũng như quyết tâm sống 
đời môn đệ trung tín bất chấp những nghịch cảnh gian lao 
sau này như trong bài Công vụ Tông đồ hôm nay cho thấy 
Thánh Phêrô vẫn kiên quyết rao giảng về Chúa Giêsu Cứu 
Thế mặc cho các thượng tế trong dân Do thái ra lệnh cấm 
đoán và đánh đòn. Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố: Lm Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 5/5. Chuùa nhaät III Phuïc Sinh naêm C.
- Thöù Hai 6/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh.
- Thöù Ba 7/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh.
- Thöù Tö 8/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh.
- Thöù Naêm 9/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh.
- Thöù Saùu 10/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh. Leã Thaùnh

Damien Veuster, Linh muïc.
- Thöù Baûy 11/5 trong Tuaàn III Phuïc sinh.
- Chuùa nhaät 12/5. Chuùa nhaät IV Phuïc sinh naêm C.  

Chuùa nhaät Chuùa Chieân Laønh. 
Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi.

THAÙNG ÑÖÙC MEÏ (THAÙNG HOA)
Thaùng Ñöùc Meï (coøn goïi laø Thaùng Hoa) ñeå chæ vieäc 

suøng kính Ñöùc Maria ñöôïc toå chöùc ôû caùc Giaùo hoäi 
Coâng giaùo trong thaùng 5 moãi naêm. Maria ñöôïc coi laø 
"Nöõ hoaøng cuûa thaùng"

Giaùo hoaøng Pioâ XII, trong Thoâng ñieäp "Ñaáng Trung 
gian Thieân Chuùa", cho "vieäc toân kính Ñöùc Meï trong 
thaùng Naêm laø vieäc ñaïo ñöùc ñöôïc theâm vaøo nghi thöùc 
Phuïng vuï, ñöôïc Giaùo hoäi coâng nhaän vaø coå voõ". 

Thaùnh Giaùo hoaøng Phaoloâ VI, trong Thoâng ñieäp 
“Thaùng Naêm” vieát: "Thaùng Naêm laø Thaùng maø loøng 
ñaïo ñöùc cuûa giaùo daân ñaõ kính daâng caùch rieâng cho 
Ñöùc Meï. Ñoù laø dòp ñeå baøy toû nieàm tin vaø loøng kính 
meán maø ngöôøi Coâng giaùo khaép nôi treân theá giôùi coù 
ñoái vôùi Ñöùc Meï Nöõ Vöông Thieân ñaøng. Trong thaùng 
naøy, caùc Kitoâ höõu, caû ôû trong thaùnh ñöôøng cuõng nhö 
nôi tö gia, daâng leân Meï töø taám loøng cuûa hoï nhöõng lôøi 
caàu nguyeän vaø toân kính soát saéng vaø meán yeâu caùch ñaëc 
bieät. Trong thaùng naøy, nhöõng ôn phuùc cuûa Thieân Chuùa 
nhaân töø cuõng ñoå traøn treân chuùng ta töø ngai toøa raát doài 
daøo cuûa Ñöùc Meï.” 

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân cuûa hai ñoâi 
taân hoân trong tuaàn qua:

Anthony Minh Nguyen  & Chanel Phuong Nguyen

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho gia 
ñình anh chò ñöôïc soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc 

suoát ñôøi.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán tröôùc söï 
ra ñi trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây cuûa

Cuï Baø Maria Nguyeãn Thò Nhu 
(07/10/1930 - 18/04/2019)

Cuï Baø Martha Nguyeãn Thò AÂn 
(05/03/1926 - 27/04/2019)

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa caùc Linh hoàn 
Maria vaø Martha veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi 

vaø caäy troâng cho caùc tang quyeán.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
EASTER DUTY OBLIGATION

Theo luaät Hoäi thaùnh, caùc tín höõu phaûi röôùc leã caùch 
xöùng ñaùng (sau khi xöng toäi neáu caàn thieát) trong Muøa 
Phuïc Sinh baét ñaàu töø Chuùa nhaät Phuïc Sinh (21/4) cho 
ñeán ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän 
Xuoáng (9/6).

Holy Communion should be received worthily 
(after Confession, if necessary) anytime beginning on 
Easter Sunday (April 21) through Pentecost Sunday 
(June 9).

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ 
THÖÙ SAÙU 10/5 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng) 

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

TAÄP DÖÔÏT CHO LEÃ RLLÑ
REHEARSAL FOR FIRST HOLY COMMUNION MASS

Xin Quyù phuï huynh Lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu ñöa caùc 
em ñeán nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã RLLÑ 
ngaøy 05 thaùng 05 (3:15pm – 4:30pm).  

Parents of the First Holy Communion Class 
Students, please bring your child to the Church for the 
Mass rehearsal on Sunday, May 05 from 3:15pm to 
4:30pm.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 5/5/2019   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  1  Baø Nguyeãn Thò Töôi  469-441-3511 
706 E. Muirfield Rd.Garland TX 75044 

Giaùo Khu  4  A/C Nguyen Minh &Trang  972-474-1954
714 Dogwood Dr, Garland, TX  75040 

Giaùo Khu  7  AC Ñaøo Anh & Höông  214-548-3294
1002 Everglades Drive, Allen, TX 75013 

Giaùo Khu  8  A/C Quí Nguyeãn  714-880-2222
  7702 Province Dr, Rowlett,  TX 75089 

Giaùo Khu 11 A/C Hoaøng  Kenny & Chi   972-429-8526 
  501 Leeward Dr., Murphy, TX 75094

Ñoaøn LMTT ñoïc kinh Ñeàn Taï Thaùnh Taâm Chuùa
Thöù Baûy ngaøy 4 thaùng 05/2019 luùc 7:30 PM 

taïi nhaø OÂng Giuse Nguyeãn Vaên Gaám
Ñia Chæ:  2509 Neal Rd., Garland, TX 75040

Ñieän Thoaïi: 469-826-0934

HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS & QUYEÂN GOÙP 
MUA XE LAÊN

Nhö moät phaàn trong chöông trình thieän nguyeän cuûa 
Hoäi Hieäp só Columbus, vaøo Chuùa Nhaät ngaøy 5 thaùng 5 
töø 9 giôø saùng ñeán 3 giôø chieàu, moät soá anh em trong 
Hoäi Hieäp só cuûa Giaùo xöù seõ coù moät baøn ôû Trung taâm 
Thaùnh An Phong ñeå xin moïi ngöôøi uûng hoä cho vieäc 
mua xe laên cho nhöõng ngöôøi ñau yeáu vaø khuyeát taät. 
Ngoaøi ra, vaøo ngaøy naøy, Hoäi Hieäp só cuõng seõ nhaän caùc 
traøng haït cuõ hoaëc khoâng duøng ñeå sau naøy phaùt ôû caùc 
trung taâm phaù thai.  

The Knights of Columbus is doing a wheel chair and 
rosaries drive this Sunday May 5th from 9am-3pm at St. 
Alphonsus Center. There will be a table set up to take 
up donations for the wheel chairs and pick up unused 
rosaries. These rosaries will be blessed and hand out at 
abortion clinics. This idea is if some walks in that place 
and sees a rosary, they will think twice. 

TIEÀN BAÙC AÙI MUØA CHAY
Nhöõng ai coù coâng aên vieäc laøm ñaõ ñeå daønh ra 1 Myõ 

kim moãi ngaøy trong suoát 40 ngaøy Muøa Chay ñeå giuùp 
ngöôøi ngheøo, xin vui loøng ñöa laïi cho Giaùo xöù ñeå toång 
keát. Xin boû tieàn maët hoaëc check vaøo trong bì thö duøng 
cho muïc ñích naøy ñöôïc ñeå ôû quaày baùn töôïng aûnh ôû 
cuoái Nhaø thôø. Coù theå ñem nhöõng phong bì naøy ôû vaên 
phoøng Giaùo xöù hoaëc boû vaøo trong gioû xin tieàn. Chaân 
thaønh caûm ôn.

RÖÛA TOÄI TREÛ EM (11/5)
Xin cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu ñöa con em ñeán röûa toäi 

taïi Nhaø thôø ñuùng 4 giôø chieàu Chuùa nhaät ngaøy 11 thaùng 
5. Xin löu yù, ngöôøi ñôõ ñaàu (godparent) khoâng ñöôïc laø 
cha meï vaø phaûi laø ngöôøi Coâng giaùo soáng ñaïo vaø ñaõ 
nhaän Bí tích Theâm Söùc. Ngöôøi ñôõ ñaàu khoâng nhaát thieát 
phaûi coù cuøng teân thaùnh vaø cuøng phaùi tính vôùi em beù 
ñöôïc röûa toäi.

NGAØY THEÁ GIÔÙI CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN GOÏI 
WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS

Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi seõ ñöôïc toå 
chöùc vaøo Chuùa nhaät thöù 4 Phuïc sinh ngaøy 12 thaùng 5 
saép tôùi, cuõng coøn goïi laø “Chuùa Nhaät Chuùa Chieân Laønh.” 
Muïc ñích cuûa ngaøy naøy laø ñeå thöïc hieän lôøi daïy cuûa Chuùa 
Gieâsu, ñoù laø “Xin Chuû muøa gaët sai thôï ra gaët luùa veà” 
(Mt 9:38; Lc 10:2). Xin moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän ñeå 
coù nhöõng ngöôøi treû laéng nghe vaø quaûng ñaïi ñaùp traû lôøi 
môøi goïi cuûa Chuùa trong ñôøi soáng linh muïc, phoù teá, tu só, 
cuøng nhöõng hieäp hoäi toâng ñoà. Moïi ngöôøi coù theå tìm thaáy 
nhieàu taøi lieäu ñeå coå voõ cho neàn vaên hoùa ôn goïi trong 
trang maïng cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø veà ôn goïi 
(www.uscbs.org/vocations).

World Day of Prayer for Vocations will be observed 
on Sunday, May 12th, also known as “Good Shepherd 
Sunday.” The purpose of this day is to publically fulfill 
the Lord’s instruction to, “Pray the Lord of the harvest 
to send laborers into His harvest” (Mt 9:38; Lk 10:2). 
Please pray that the young men and women hear and 
respond generously to the Lord’s call to the priesthood, 
diaconate, religious life, societies of apostolic life 
or secular institutes. You can find many resources to 
promote a culture of vocations on the United States 
Conference of Catholic Bishops Vocations webpage 
(www.usccb.org/vocations)

2 THAÀY PHOÙ TEÁ DCCT SEÕ LAÕNH NHAÄN 
THAÙNH CHÖÙC LINH MUÏC (18/5)

Vaøo chieàu thöù Baûy ngaøy 18 thaùng 5 naêm 2019, 
trong Thaùnh leã 1 giôø chieàu taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp, Ñöùc Cha Phuï taù Greg Kelly cuûa Giaùo phaän 
Dallas seõ truyeàn chöùc Linh muïc cho Thaày Phoù teá Martin 
Nguyeãn Vaên Caùt, C.Ss.R., vaø Thaày Phoù teá Traàn Ñình 
Khaùnh Laâm, C.Ss.R., thuoäc Phuï tænh Doøng Chuùa Cöùu 
Theá Haûi Ngoaïi. Cha Chính xöù xin moïi ngöôøi hieäp yù 
caàu nguyeän cho 2 Thaày Phoù teá vaø kính môøi moïi ngöôøi 
ñeán tham döï Thaùnh leã Truyeàn chöùc vaøo ngaøy giôø noùi 
treân. Chaân thaønh caûm ôn.
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THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC 
EDUCATION OFFICE SCHEDULE

* Sun May 05; May 12; May 19: Ghi danh treã / Late
Registration 

* May 26, June, July, and Aug 06:  Nghæ Heø Vaên 
phoøng KGD seõ ñoùng cöûa (Khoâng coù ghi danh)

Summer Break - School Education Office closed 
(No registration)

* Sun, Aug 11: Nieâm yeát danh saùch treân website 
KGD / Student Schedules posted online 

* Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Vaên phoøng 
KGD môû cöûa  - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã

School Education Office  open (Last Day of Late 
Registration )

* Sun, Aug 25: Khai giaûng nieân khoùa 2019-2020 //
First Day of GLVN/TNTT 

* Sun, Sep 01: Leã Lao Ñoäng – Nghæ hoïc GLVN/
TNTT

Labor Day Weekend - No GLVN/TNT
* Sun, Sep 08 (9am-10:15am  & 1:45pm – 3pm):

Hoïp Phuï Huynh // All-School Parent Meeting
* Sun, Sep 08: Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå ruùt teân vaø 

nhaän tieàn hoaøn traû 
Last day to withdraw & receive full refund 
* Sun, Sep 08 (10:30am -11:45am): Chaøo Côø // All-

School Assembly
*** Leä phí ghi danh treã, sau April 14 - seõ laø:
Late Registration Fee (after Apr 14): Vieät ngöõ: $80 - 

Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

THAÙNH LEÃ TAÏ ÔN & QUAØ CHO HOÏC SINH 
TOÁT NGHIEÄP LÔÙP 12

THANKSGIVING MASS & GIFT FOR 2019 
HIGH SCHOOL GRADUATES

Giaùo xöù seõ coù Thaùnh leã Taï Ôn & Quaø cho caùc em 
hoïc sinh toát nghieäp trung hoïc trong muøa Heø 2019. Xin 
caùc em hoïc sinh ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù hoaëc Vaên 
phoøng Khoái Giaùo duïc ñeå laáy ñôn ghi danh tham döï 
Thaùnh leã naøy luùc 12 giôø tröa caùc Chuùa nhaät ngaøy 19/5. 
Haïn choùt ñeå ñöa laïi caùc ñôn naøy cho Vaên phoøng Giaùo 
xöù hoaëc Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc laø ngaøy 15/5. 

* What: Attendance at Mass of Thanksiving.

* Who:  All high school graduates of 2019

* How:  Please pick up a form in the KGD or parish 
office & return to parish office by May 15th.

* When:  Sunday, May 19 at Noon Mass. Please be at 
the Church 30 minutes before Mass time for seating.

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm hieåu 

theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh thuoäc nhieàu 
laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö Kinh thaùnh, Giaùo 
lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû audio, video), Giaùo 
xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình cuûa website FORMED. 
ORG. Ñaây laø moät chöông trình ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû 
duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán ghi danh vaøo Chöông trình 
naøy, chæ caàn ñieàn access code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài 
sau ñoù laäp moät account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG with 
many helpful resources to nourish our Catholic faith. 
Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish 
an individual account.

NHAÉC NHÔÛ NHAU

Ñeå baøy toû söï toân troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø coäng 
ñoaøn, xin moïi ngöôøi vui loøng gìn giöõ söï ngaên naép vaø saïch 
seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå laïi ngay ngaén caùc saùch haùt 
vaø saùch leã sau khi duøng. Xin laáy ñi nhöõng khaên giaáy hoaëc 
raùc reán. Cuõng ñöøng cho treû em vieát vaøo saùch hoaëc xeù saùch 
vì ñaây laø khoâng phaûi laø ñoà chôi cho caùc em trong Thaùnh leã. 
Xin caûm ôn veà söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

Please leave the church in good order when you leave 
Mass. Take any wrappers, tissues, and trash with you so 
that we can show respect for God and for our brothers and 
sisters who may be coming to Mass later. Also do not allow 
your children to write in any of the books or tear the pages. 
They are not toys for the children play with during Mass. 
Thank you for your help.

THOÂNG BAÙO VEÀ BISHOPS ANNUAL APPEAL
Nhöõng quyù vò naøo muoán ñoùng goùp cho Quyõ Ñòa Phaän 

Haèng Naêm (Bishops Annual Appeal), xin vui loøng göûi 
Money Order hay Check veà thaúng Ñòa Phaän Dallas theo 
ñòa chæ beân döôùi. Quyù vò cuõng coù theå ñoùng goùp cho Ñòa 
phaän Online taïi trang Web https://dallasbishopsappeal. 
com/. Xin chaân thaønh caûm ôn.

For those who want to donate to Bishops Annual 
Appeal, please make your check payable to “Bishops 
Annual Appeal” and send your check or money order 
directly to the Diocese of Dallas at the following address 
or you can donate online at https://dallasbishopsappeal. 
com/. Thank you.

Bishop's Annual Appeal
3725 Blackburn St. (P.O. Box 190507)

Dallas, Texas 75219
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DOØNG TRINH VÖÔNG
DISCERNMENT RETREAT / TÌM HIEÅU ÔN GOÏI

Are you between the ages of 18 - 35? Do you 
wonder what is God's plan for your life? Would you be 
open to the possibility that God is calling you to 
be a religious sister? If so, please consider attending a 
discernment retreat at the Sisters of Mary Queen 
convent in Irving, Texas from June 3 - June 8, 2019. 
Give God a chance - the possibilities are endless!

For more information, please text Sr Vaân at 
816-489-6759 and/or check out our website at 
trinhvuong. org.

Baïn ñang tìm gì cho cuoäc soáng?  Baïn coù bao giôø nghó 
baïn coù theå hôïp vôùi ñôøi soáng doøng khoâng? Neáu baïn töø 
tuoåi 18 - 35, baïn coù theå tham döï tuaàn tìm hieåu ôn goïi 
ngaøy 03 thaùng 06 ñeán ngaøy 08 thaùng 06, 2019. Haõy cho 
Chuùa moät cô hoäi - ñeå Chuùa laøm nhöõng vieäc kyø coâng nôi 
baïn! Ñeå laáy theâm chi tieát, xin text Sr Vaân 
(816-489-6759) hay gheù trang maïng trinhvuong.org

TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ 
REDEMPTORIST VOCATION DISCERNMENT WEEK 

(Jun 24 – Jul 2)
Nhöõng nam thanh nieân ñoäc thaân tuoåi töø 18-40 muoán 

tìm hieàu veà ñôøi soáng linh muïc vaø tu só Doøng Chuùa Cöùu 
Theá, xin môøi ñeán tham döï “Tuaàn Tìm Hieåu Ôn Goïi 
Doøng Chuùa Cöùu Theá” ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 24/6 ñeán 
2/7 taïi Nhaø doøng John Neumann (3912 S. Ledbetter 
Dr., Dallas, TX 75236). Vieäc aên uoáng vaø nôi nguû ñöôïc 
Nhaø doøng chu caáp mieãn phí. Khoâng coù aùp löïc buoäc 
nhöõng ngöôøi tham döï phaûi cam keát gì caû. Muoán bieát 
theâm chi tieát vaø ghi danh xin vaøo website www. 
cssrvocations.com hoaëc goïi ñieän thoaïi cho Lm Steven 
Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoaëc Lm Leâ Minh Duy, 
C.Ss.R. (214-448-9307)

The Redemptorist Vocation Discernment Week (June 
24 – July 2) will be held at John Neumann Redemptorist 
Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX  75236). 
This is an opportunity for single men, ages 18-40, to 
make their discernment for God’s call in their lives for a 
possibility of being a Redemptorist religious. No fees. 
Food and accommodations are provided. For 
registration, please go to www.cssr.vocations.com or 
call Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy 
Le, C.Ss.R. (214-448-9307.

HAØNH HÖÔNG ÑAÁT THAÙNH
Töø ngaøy 22 – 31 thaùng 10 naêm 2019

*Linh Höôùng: LM. Phanxicoâ Assisi Ñaëng Phöôùc Hoøa, CSsR.

*Thaêm vieáng
@ Haûi caûng Jaffa - Nuùi Carmel - Nazareth – Cana.
@ Mieàn Galileâ: Nuùi Taùm Moái Phuùc, Korazim, 

Capharnaum, Tabgha (pheùp laï hoùa baùnh ra nhieàu), nhaø 
thôø Toái Thöôïng Quyeàn, ñi thuyeàn treân bieån hoà Galileâ, 
laøng Magdala, Nuùi Tabor, laøng Nain.

@ Gieâricoâ: Nuùi Caùm Doã, doøng soâng Gioñan.
@ Laøng Beâthania - Gieârusalem – Beâlem.
@ Qumran – Masada – Bieån Cheát.

*Coù Thaùnh Leã haèng ngaøy.

*Ñaëc bieät ñoaøn haønh höông seõ daâng leã trong Moä
Thaùnh, nôi taùng xaùc Chuùa Gieâsu. 

*Laäp laïi lôøi höùa Hoân Phoái taïi Cana.

*Chi phí: $3, 295 USD/ ngöôøi.
Bao goàm:

- Veù maùy bay khöù hoài töø Houston ñeán Tel Aviv,
- 8 ñeâm nghæ ngôi taïi khaùch saïn 4 sao,
- 3 böõa aên moãi ngaøy,
- Höôùng daãn vieân ngöôøi Vieät Nam soáng taïi Ñaát

Thaùnh, 
- Chi phí vaøo cöûa taïi nhöõng nôi thaêm vieáng.

* $295 (hai traêm chín möôi laêm) laø tieàn ñaët coïc ñeå
daønh choã cuûa baïn (soá ngöôøi tham döï ñoaøn haønh höông 
coù giôùi haïn vaø seõ heát choã raát nhanh). Thanh toaùn ñaàu 
tieân (50% toång chi phí) phaûi ñöôïc nhaän tröôùc ngaøy 01 
thaùng 5 naêm 2019. Soá tieàn coøn laïi caàn phaûi noäp tröôùc 
ngaøy 01 thaùng 8 naêm 2019

* Khi ñoùng tieàn ñaët choã, xin keøm theo 02 baûn sao
cuûa Hoä Chieáu vaø ñôn ghi danh.

* Lieân laïc: Coâ Loäc Ñoã (832) 561-0464 hoaëc Linh
Muïc Ñaëng Phöôùc Hoøa, CSsR (714) 606-9142.

Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
Chuùa Nhaät Ngaøy 28/4/2019

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $16,338.00 
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $100.00 
Tieàn In Saùch: $375.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $4,360.00 
Nhoùm Baùc AÙi: $835.00 
Help the Poor: $3,650.00 
Catholic Relief Mission: $4,141.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0747 Nguyeãn Ñaêng Duõng $5.00 
2612 Haø Vaên Hoan $20.00 
2652 Leâ Höõu Taâm $5.00 
2666 Nguyeãn Vaên Ga $20.00 
2717 Voõ Thanh Tuù $10.00 
2765 Nguyeãn Tröôøng Khaùnh $10.00 
2969 Nguyeãn Phöông Kenny $5.00 

2988 Dzanh Nguyen $5.00 
Elizabeth Hung Mai $50.00 
Hoäi Quaùn $6,662.50 
Khoái Giaùo Duïc $560.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá        Teân Soá Tieàn
0024 Löông Nhaát Linh $700.00 
0508 Nguyeãn Kieàu Thu $200.00 
0509 Nguyeãn Kieàu Thu $200.00 
0623 Nguyeãn Minh Maãn $500.00 
0624 Nguyeãn Minh Maãn $700.00 
0632 Phan Chaùnh Quang $200.00 
0646 Khoâng Trung Thaàn $200.00 
0647 Nguyeãn Toaøn Vinh $200.00 
0959 Vaên Thò Tuyeát Nga $100.00 
0991 Tina Hoà $1,200.00 
1015 Nguyeãn Troïng $2,800.00 
499-502  Helen Traàn $200.00 
955-957  Nicole Nguyeãn $300.00

PHUÙC TRÌNH TÖÏ DO TOÂN GIAÙO VAÃN LIEÄT KEÂ VIEÄT NAM LAØ NÖÔÙC ÑAÙNG QUAN NGAÏI

Haõng tin CNA (Catholic News Agency), ngaøy 29 thaùng Tö, 
cho hay, theo moät baùo caùo cuûa UÛy Ban Töï Do Toân Giaùo Quoác 
Teá cuûa Hoa Kyø, ña soá caùc quoác gia vi phaïm töï do toân giaùo toài 
teä nhaát theá giôùi laø ôû Trung Ñoâng, AÙ Chaâu vaø Phi Chaâu. 

Moãi naêm, UÛy Ban treân ñeàu nhaän dieän “caùc quoác gia gaây lo 
ngaïi ñaëc bieät” baèng caùch söû duïng caùc tieâu chuaån xaùc ñònh “caùc 
vi phaïm coù heä thoáng, lieân tieáp vaø quaù ñaùng” veà töï do toân giaùo.

Moät soá caùc vi phaïm treân bao goàm: tra taán hay ñoái xöû hoaëc 
tröøng phaït taøn aùc, voâ nhaân ñaïo hoaëc haï giaù; giam giöõ laâu maø 
khoâng xeùt xöû; baét coùc hay giam giöõ bí maät; vaø caùc baùc boû traéng 
trôïn quyeàn soáng, quyeàn töï do, vaø an toaøn baûn thaân.

Trong soá 16 quoác gia ñöôïc nhaän dieän laø “caùc quoác gia 
gaây lo ngaïi ñaëc bieät” trong naêm 2019 coù 10 quoác gia ñöôïc Boä 
Ngoaïi giao Hoa Kyø ghi nhaän hoài thaùng 11 naêm 2018. Ñoù laø 
Mieán Ñieän, Trung Hoa, Eritrea, Iran, Baéc Haøn, Pakistan, Saudi 
Arabia, Sudan, Tajikistan vaø Turmenistan. Baûng lieät keâ cuõng 
keå theâm 6 nöôùc khaùc laø Coäng Hoøa Trung Phi, Nigeria, Nga, 
Syria, Uzbekistan vaø Vieät Nam.

Theâm vaøo ñoù, UÛy Ban coøn nhaän dieän 12 nöôùc khaùc phaïm 1, 
2 hoaëc 3 tieâu chuaån ñeå bò coi laø “caùc quoác gia gaây lo ngaïi ñaëc 
bieät” baèng caùch xeáp hoï vaøo danh saùch “loaïi hai”. Ñoù laø caùc 
nöôùc: Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Cuba, Ai Caäp, AÁn Ñoä, 
Nam Döông, Iraq, Kazakhstan, Laøo, Maõlai, vaø Thoå Nhó Kyø.

Baùo caùo khuyeán caùo chính phuû Hoa Kyø ñeà cöû moät coá vaán 
ñaëc bieät beân caïnh toång thoáng thoáng ñeå lo veà töï do toân giaùo 

quoác teá.

UÛy ban ghi nhaän raèng tuy Toaø Thaùnh Vatican ñaõ ñaït ñöôïc 
moät thoûa thuaän taïm thôøi vôùi Trung Hoa veà vieäc boå nhieäm caùc 
giaùm muïc hoài thaùng Chín, “tuy nhieân, vieäc ñaøn aùp Giaùo Hoäi 
Coâng Giaùo haàm truù ñaõ gia taêng cuoái naêm vöøa qua”.

Trong soá caùc nhaän ñònh ñöôïc loàng vaøo baùo caùo coù caùc nhaän 
ñònh cuûa Johnnie Moore; ngöôøi naøy goïi thoaû thuaän Vatican-
Trung Quoác laø “thoûa thuaän gaây ra caùc bieán coá ñaùng baùo ñoâng 
nhaát”.

OÂng vieát: “Ngay trong nhöõng ngaøy Vatican coøn ñang thöông 
thaûo, Trung Quoác ñaõ söû duïng thoaû thuaän ñang ñöôïc baøn caõi 
ñeå thöïc hieän vieäc ñoùng cöûa moät soá coäng ñoàng lôùn nhaát vaø noåi 
tieáng nhaát quoác gia nhöng khoâng ñaêng kyù”. 

OÂng tin raèng Vatican “nay mang moät traùch nhieäm tinh thaàn 
vaø luaät phaùp naëng neà phaûi giuùp giaûi quyeát vaán ñeà do chính 
mình giuùp taïo ra, duø laø baát ñaéc dó, baèng caùch cung caáp giaáy 
pheùp cho Trung quoác taán coâng ñaày toäi aùc caùc coäng ñoàng Kitoâ 
giaùo (nhö ñöôïc tröng daãn trong baùo caùo naøy) vaø baèng caùch 
cung caáp cho chính phuû Trung Quoác laù chaén theâm nöõa ñeå hoï 
tieáp tuïc caùc laïm duïng khoâng theå hieåu ñöôïc, khoâng theå baøo 
chöõa ñöôïc vaø voâ nhaân ñaïo choáng caùc ngöôøi Hoài Giaùo ôû phía 
taây ñaát nöôùc”.

UÛy Ban Töï do Toân giaùo Quoác teá laø moät ñònh cheá löôõng 
ñaûng nhaèm coá vaán cho Toång thoáng, Quoác hoäi, vaø Boä Ngoaïi 
giao veà caùc vaán ñeà töï do toân giaoù treân theá giôùi.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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“Do you love the Risen Lord Jesus above all else?”

Scripture:  John 21:1-19

Meditation: Why didn’t the apostles immediately recognize the 
Risen Lord Jesus when he greeted them at the Sea of Tiberias (also called 
the lake of Gennesaret or Galilee)? John gives us a clue. He states that Peter 
had decided to return to his home district of Galilee, very likely so he could 
resume his fishing career. Peter was discouraged and didn’t know what to 
do after the tragedy of Jesus’ death! He went back to his previous job as a 
fisherman out of uncertainty for his future. Six of the other apostles followed 
him back to Galilee. 

The Lord Jesus renews Peter’s faith and calling - and ours as well

Why did Jesus choose to reveal himself to the apostles at the Sea of 
Galilee - and right after they had spent a whole night of futile fishing? The 
Risen Lord was waiting on the shore for Peter and the other apostles. When 
their boat drew near the shore, Jesus questioned them and then gave a 
command to lower their nets into the sea. When their nets began to burst at 
the great haul of fish, John, the beloved disciple, recognized that it was the 
Lord who was speaking to them. Peter then immediately leaped from the boat 
and ran to the Lord. Do you run to the Lord Jesus when you meet setbacks 
and disappointments, and when you faith is being put to the test? The Lord 
Jesus is always ready to renew us in faith and to give each of us fresh hope 
in his promises for us. 

Why did Jesus perform this miraculous catch of fish after his third 
resurrection appearance to the apostles? By looking back to the first 
miracle of the great catch of fish, we can recognize the significance of Jesus 
repeating this miracle again for his apostles. The first miracle took place at 
the beginning of Jesus’ ministry in Galilee when the Lord called Peter to leave 
all and follow him. After Peter had fished all night and caught nothing, Jesus 
commanded him to lower his nets (see Luke 5:4-11). When his nets began to 
break under the weight of the great haul, Jesus then spoke to Peter and gave 
him a new calling and mission - from now on he would be “catching people” 
for the kingdom of God (Luke 5:10). Jesus repeats this miracle for Peter 
to remind him that he must continue his mission of “catching people” and 
“making disciples” for the kingdom of Christ.

Skeptics who disbelieve the resurrection accounts say the disciples 
only saw a vision of Jesus. The Gospels, however, give us a vivid picture of 
the reality of the resurrected and glorified body of the Lord Jesus. Jesus 
went out of his way to offer his disciples various proofs of his physical 
resurrection - that he is real and true flesh, not just a spirit or imaginary 
ghost. 

Do you love me more than anything else?

In his third appearance to the apostles, Jesus prepared a breakfast for 
them and ate with them. Peter’s prompt response to draw near to the Lord 
and eat breakfast with him stands in sharp contrast to his previous denial 

and distancing himself from his Master during the night of Jesus’ arrest and 
trial. Why did Jesus question Peter’s love and loyalty three times in front of 
the other disciples? It must have caused Peter pain and sorrow since he 
had publicly denied Jesus three times previously. Now Peter, full of remorse 
and humility, unequivocally stated that he loved his Lord and Master and was 
willing to serve him whatever it might cost. 

When Jesus asked Peter “do you love me more than these?” he may 
have pointed to the boats, nets and other fishing companions. He may have 
challenged Peter to let go of his career as a fisherman for the task of 
shepherding the people whom Christ would call to be his disciples. Jesus 
may have also pointed to the other apostles and to Peter’s previous boast: 
“Though they all fall away because of you, I will never fall away” (Matthew 
26:33). Peter now makes no boast or comparison but humbly responds: “You 
know I love you.”

The Lord wants to renew our minds and rekindle our hearts with 
his transforming love

The Lord Jesus calls each one of us, even in our personal struggles, 
weakness, and sin, to draw near to him as our merciful Healer and Savior. 
He invites us to choose him as our Lord and to love him above all else. What 
can hold us back from giving him our undivided love and unqualified loyalty 
(Romans 8:38-39)? Nothing but our own sinful pride and stubborn will, and 
blind fear can hold us back from receiving his gracious forgiveness, loving-
kindness, and faithful love. God’s abundant grace (favor and blessing) is a 
free and unmerited gift, far beyond what we deserve or could possibly hope 
to obtain through our own means. We can never outmatch God in generosity 
and goodness. He loved us first and our love for him is a response to his 
exceeding grace (unmerited favor) and mercy.

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote in his famous confession a 
remarkable prayer of thanksgiving and love: 

“Late have I loved you, O Beauty so ancient and so new. Late have I loved 
you! ...You shone your Self upon me to drive away my blindness. You breathed 
your fragrance upon me... and in astonishment I drew my breath...now I pant 
for you! I tasted you, and now I hunger and thirst for you. You touched me! - 
and I burn to live within your peace. “ (Confessions 10:27) 

The Lord Jesus wants to personally draw near to each one of us and he 
knocks every day on the door of our hearts and he waits for our response 
(Revelation 3:20). Do you recognize the Lord’s presence with you and do you 
listen for his voice as he speaks to you in your heart and through the word 
of God in the Sacred Scriptures? The Lord is ever ready to help us grow in 
the knowledge of his great love for us and in the exceeding richness of his 
mercies and goodness towards us. Ask the Lord Jesus to rekindle your love 
for him and to transform your life through the power and action of the Holy 
Spirit who dwells within you.












