
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:00 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
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM và 9:00PM
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: 6:30 pm-7:00 pm, Thứ 7: 5:15 pm-6:00 pm
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 139 
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

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

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.

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: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. 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

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

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

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

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

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

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn 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. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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

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. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

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

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

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

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

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
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. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

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

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật thứ 4 PhụC siNh NĂM a Ngày 7/5/2017



Riêng đối với Giáo hội Hoa Kỳ, ơn gọi 
linh mục và phó tế nói chung có tăng hơn so 
với những năm qua, mặc dầu ơn gọi tu sĩ nam 
nữ giảm mạnh theo khuynh hướng chung của 
Giáo hội hoàn vũ. Riêng ở Giáo phận Dallas 
đây, có 5 Thầy Chủng sinh sẽ được Đức Cha 
Edward Burns truyền chức Phó tế chuyển tiếp 
vào sáng thứ Bảy ngày 20/5 và truyền chức 
linh mục cho 3 Thầy Phó tế vào sáng thứ Bảy 
ngày 3/6. Còn Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế 
Hải Ngoại sẽ có Đức Hồng y Joseph Tobin, 
C.Ss.R., Tổng Giám mục TGP Newark đến 
Nhà dòng Houston vào sáng thứ Bảy ngày 
20/5 để truyền chức linh mục cho 4 Thầy 
Phó tế (trong đó có Thầy Vũ Thanh Sang vừa 
mới kết thúc thời kỳ thực tập tại Giáo xứ tuần 
trước). Ngoài ra, cũng tại Houston, vào sáng 

Chúa nhật ngày 6/8, Phụ tinh DCCT Hải ngoại 
sẽ có 5 Thầy khấn trọn đời (trong đó có Thầy Antôn Nguyễn 
Nam Việt của Giáo xứ). Còn nữa, gần cuối năm nay, cũng tại 
Houston, vào sáng thứ Bảy ngày 18/11, Thầy Phó tế Hoàng Tô 
Kha (con của Anh Ca trưởng Hoàng Viết Hùng & Chị Hoàng 
Thiêng), sẽ lãnh nhận thánh chức linh mục.

Đây là những tin vui cho Giáo hội và cho Dòng Chúa Cứu 
Thế. Tuy vậy, Giáo hội và các dòng tu vẫn cần rất nhiều linh 
mục, phó tế và tu sĩ nam nữ để phục vụ Dân Chúa. Vì thế, 
chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho Giáo 
hội có thêm nhiều linh mục và tu sĩ thánh thiện, cũng như xin 
Ngài ban cho những người trẻ biết mở rộng tâm hồn để nhận ra 
món quà tình yêu Ngài dành cho trong đời sống tận hiến. Trong 
việc cổ võ ơn gọi tu trì, vai trò của gia đình và Giáo xứ rất quan 
trọng. Vì thế, xin mỗi người hãy tiếp tay bằng lời cầu nguyện, 
bằng đời sống gương mẫu, bằng việc khích lệ con em hãy cho 
Chúa một cơ hội để hướng dẫn chúng trong đời sống phục vụ 
tha nhân trong đời sống tu trì. Riêng ở Giáo xứ chúng ta, có 
Chương trình Chén Thánh Ơn Gọi (Vocation Chalice Program), 
và tôi xin các gia đình cố gắng ghi danh với Văn phòng Giáo xứ 
để mỗi tuần đem Chén Thánh về cầu nguyện cho ơn gọi.

“Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con biết 
toả lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi đến. 
Xin Chúa hãy đổ tràn ngập tâm hồn chúng con Thần khí và 
sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng 
con để chúng con chiếu toả sức sống Chúa. Xin Chúa hãy 
chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc 
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho 
chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói 
suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim đầy 
tình yêu Chúa. Amen.” (Lời nguyện của Thánh nữ Mẹ Têrêxa 
Calcutta)

Trong bài Phúc âm của Chúa nhật thứ 4 
Phục sinh năm A hôm nay (Ga 10:1-
10) cũng thường gọi là “Chúa nhật 

Chúa Chiên Lành”, chúng ta nhận ra vai trò 
mục tử của Thiên Chúa đã được thực hiện trọn 
vẹn nơi chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa 
làm người và là Đấng Cứu Thế của nhân loại. 
Trong đoạn Phúc âm này, Chúa Giêsu trình 
bày cho chúng ta vai trò của Ngài như là “vị 
Mục tử tốt lành” khi gọi tên từng con chiên 
một và đoàn chiên theo Ngài bởi vì đoàn 
chiên nhận ra tiếng Ngài. Chúa Giêsu cũng 
ví Ngài như là “Cửa Chuồng Chiên” và qua 
Ngài, đoàn chiên chắc chắn tìm được đồng cỏ 
xanh tươi để được no thoả. Chính qua Chúa 
Kitô mà đoàn dân Chúa được Ngài đích thân 
gọi tên từng người một và đáp trả tiếng mời 
gọi của Ngài để bước vào đồng cỏ sự sống đời 
đời. Nói một cách khác, Chúa Giêsu dùng hình ảnh “người mục tử 
nhân lành” và “cửa chuồng chiên” để nói lên tương quan mật thiết 
của Ngài với chúng ta. 

Qua hình ảnh của người mục tử và cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu 
muốn nói với chúng ta về sự cần thiết phải chạy đến với Ngài để có 
được bình an, niềm vui và hạnh phúc vì Chúa quan tâm đến chúng 
ta, vì Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã hy sinh, chịu chết 
ô nhục trên cây thập giá để chuộc tội nhân loại và giải thoát chúng 
ta khỏi gông xiềng tội lỗi. Đúng thế, chỉ có Chúa Giêsu, vị Mục tử 
nhân hiền, trong quyền năng và lòng thương xót của Ngài mới giải 
thoát chúng ta khỏi sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Mặc dầu Chúa Giêsu đã về trời, nhưng Ngài vẫn hiện diện với 
chúng ta mọi nơi, mọi lúc như Ngài đã hứa với các môn đệ rằng: “Ta 
sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Thật 
vậy, người Kitô hữu tin tưởng và cảm nghiệm sự hiện diện thương 
yêu đặc biệt của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, qua lời cầu 
nguyện, qua Kinh thánh, và qua các Bí tích, cách riêng Bí tích Thánh 
Thể và Bí tích Giải tội. 

Chúa nhật thứ 4 Phục sinh hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Cầu 
Nguyện Cho Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ lần thứ 54. Để có 
một cái nhìn tổng quát về tình hình ơn gọi tu trì trên thế giới, tôi xin 
đưa ra con số thống kê mới nhất Toà Thánh được đưa ra vào ngày 
6 tháng 4 năm nay. Theo Niên Giám Thống Kê này, số người Công 
giáo trên thế giới gia tăng từ 1 tỉ 272 triệu trong năm 2014 lên 1 tỉ 
285 triệu trong năm 2015, chiếm 17% dân số. Để phục vụ số tín hữu 
đông đảo này, Giáo hội Công giáo có 5.304 giám mục, 415.656 linh 
muc, 670.320 nữ tu, và 45.255 phó tế vĩnh viễn. Ngoài ra, con số đại 
chủng sinh trên toàn thế giới trong năm 2015 là 116.843 thầy gồm 
34 ngàn 741 từ Châu Á; 33.512 từ Châu Mỹ; 29 ngàn từ Châu Phi, 
1000 từ Châu Đại Dương. Đáng quan tâm nhất là sự sụt giảm mạnh 
số nữ tu trong từ con số 721.935 người vào năm 2010 xuống còn 
670.320 người vào năm 2015.

Câu ghi lòng trong tuần: Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô. Cv 2, 36.

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät IV Muøa Phuïc Sinh - Naêm A v Trang 3 v Ngaøy 7-5-2017   V

CAÀN THIEÄN NGUYEÄN VIEÂN BAN VIEÄT NGÖÕ
Ñeå chuaån bò cho nieân hoïc 2017-2018, Ban Vieät ngöõ 

caàn theâm giaùo vieân phuï giuùp saùng (10am-12pm) vaø 
chieàu (1:30pm - 3pm)

* Ñieàu kieän giuùp:
- Bieát hai ngoân ngöõ (Vietnamese & English)
- Seõ qua training.
- Giuùp vaøo nhöõng ngaøy Chuùa nhaät trong naêm.
- Seõ qua background check.

Ñeå baûo toàn vaên hoùa vaø ngoân ngöõ Vieät cho con em
chuùng ta, kính môøi quyù phuï huynh vaø quyù baïn treû, 
cuøng thieän nguyeân giuùp ñôõ ban Vieät ngöõ.

Xin lieân laïc tôùi vaên phoøng KGD (phoøng 131) taïi 
Trung Taâm Thaùnh An Phong vaøo nhöõng ngaøy Chuùa 
nhaät hoaëc "Text" qua soá ñieän thoaïi cuûa Thaày Thanh 
Leâ (469-867-6025).

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 7/5 trong Tuaàn IV Phuïc Sinh naêm A.

Chúa Nhaät Chuùa Chieân Laønh. 
Ngày Thế Giới Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi. 

- Thöù Hai 8/5 trong Tuaàn IV Phuïc Sinh.
- Thöù Ba 9/5 trong Tuaàn IV Phuïc Sinh.
- Thöù Tö 10/5: Leã Thaùnh Damien de Veuster, Linh

muïc.
- Thöù Naêm 11/5 trong Tuaàn IV Phuïc Sinh.
- Thöù Saùu 12/5: Leã Thaùnh Neâreâoâ vaø Thaùnh Akileâ, Töû

ñaïo; Leã Thaùnh Pancras, Töû ñaïo.
- Thöù Baûy 13/5: Leã Ñöùc Meï Fatima.
- Chuùa Nhaät 14/5 trong Tuaàn V Phuïc Sinh naêm A.

Ngaøy Hieàn Maãu.
   Quyeân tieàn laàn 2 cho Ñeàn thôø Quoác gia Ñöùc Mẹ
   Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C.

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 

Cöùu Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân Leã Thaønh Hoân vaøo 
ngaøy thöù Baûy 6/5/2017 cuûa ñoâi Taân hoân:

Ngoâ Hoàng Phi & Nguyeãn Höông Susan
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

THÖÙ SAÙU 12/5 (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

GHI DANH CAÙC LÔÙP VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ & 
THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ

NIEÂN HOÏC 2017 - 2018
+ Sun, May 7, 14, 21:  Late Registration / Ghi danh

treã
+ May 28, June, July, and Aug 06:  No

Registration / Vaên phoøng KGD seõ ñoùng cöûa
+ Sun, Aug 13 (9am – Noon):  Last Day of Late

Registration / Vaên phoøng KGD môû cöûa
Leä phí ghi danh treã (sau Chuùa nhaät 30/4)
Late Registration Fee (after April 30): Vieät ngöõ: 

$80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

TRÔÛ LAÏI THAÙNH LEÃ 7 GIÔØ 30 SAÙNG CHUÙA 
NHAÄT KEÅ TÖØ NGAØY 4 THAÙNG 6

Giaùo xöù seõ trôû laïi Thaùnh leã luùc 7 giôø 30 saùng Chuùa 
nhaät keå töø Chuùa nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän 
Xuoáng vaøo ngaøy 4/6. Trong thaùng 5, Giaùo xöù seõ tieáp 
tuïc xaây haøng raøo phía tröôùc cuûa Saân Ñaäu Xe Môùi.

CHÖÔNG TRÌNH TAÄP DÖÔÏT 
RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU & THEÂM SÖÙC 

1. Taäp Döôït cho Leã RLLÑ / Rehearsal for First
Holy Communion Mass (7/5)

Xin nhaéc quyù phuï huynh lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu ñöa 
caùc em ñeán nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã Röôùc 
Leã Laàn Ñaàu vaøo Chuùa nhaät ngaøy 7 thaùng 5 (3 giôø 15 
chieàu – 4 giôø 30 chieàu).  

This is a friendly reminder that the First Holy 
Communion Mass rehearsal is Sunday, May 07 at 3:15 
pm – 4:30 pm at Our Mother of Perpetual Help Parish 
church.

2. Taäp Döôït cho Leã Theâm Söùc / Rehearsal for
Confirmation Mass (13/5)

Xin nhaéc quyù phuï huynh lôùp Theâm Söùc ñöa caùc em 
ñeán nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã Theâm Söùc vaøo 
thöù Baûy ngaøy 13 thaùng 5 (9 giôø 30 saùng – 12 giôø 30 
chieàu). Xin ngöôøi ñôõ ñaàu cuøng ñi taäp döôït vôùi caùc 
em.  

This is a friendly reminder that the Confirmation 
Mass practice is Saturday, May 13 at 9:30 am – 12:30 
pm at Our Mother of Perpetual Help Parish church.  
Sponsors are asked to attend this practice with the 
Confirmation candidates.
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RAO HOÂN PHOÁI
Laàn I
Anh Quaùch Maïnh Huøng, con oâng Quaùch Ñình 

Döông vaø baø Nguyeãn Thò Kieàu, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Thuïy Thanh Nguyeân, con oâng Nguyeãn 
Minh Lyù vaø baø Nguyeãn Thò Vónh Haïnh, vaøo thöù Baûy 
15/7/2017.  Anh Quaùch Maïnh Huøng hieän ñang ôû 
Saøigoøn, Vieät Nam.  Chò Nguyeãn Thuïy Thanh Nguyeân 
hieän cö nguï taïi Dallas, Texas.

Laàn III
* Anh Phaïm Thanh Quang, con oâng Phaïm Phöông

vaø baø Phaïm Thò Kim Phuïng, seõ keát hoân vôùi Chò Döông 
Chloe Mynh, con oâng Döông Ngoïc Thanh vaø baø 
Nguyeãn Thò Dieãm, vaøo thöù Baûy ngaøy 24/6/2017

* Anh Ñinh Vieát Cöôøng, con oâng Ñinh Laäp Hoa vaø
baø Nguyeãn Thò Nhaøn, seõ keát hoân vôùi Chò Nguyeãn Thò 
Thuøy Linh, con oâng Nguyeãn Vaên Thònh vaø baø Nguyeãn 
Thò Trang, vaøo thöù Baûy ngaøy 1/7/2017

* Anh Jason-Paul Wells, con oâng Ernie Wells vaø
baø Jacie Wells, seõ keát hoân vôùi chò Taân Thieân Nga, con 
oâng Taân Phaùt vaø baø Döông Thò Kim Loan, vaøo thöù Baûy 

ngaøy 12/8/2017

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 7/5/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 OÂ/B Hoaøng Vang 214-603-6662 
4101 Herald Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 4  A/C Nguyeãn Huøng Minh 972-474-1954
714 Dogwood Dr., Garland, TX 75040 

Giaùo Khu 5  OÂ/B Ngoâ Suoát 972-644-5790 
1201 E. Berkeley Dr., Richardson, TX 75081

Giaùo Khu 7  A/C Nguyeãn Quang & Leâ Nga  214-505-5565
1126 Waterford Way, Allen, TX 75013 

Giaùo Khu 11  A/C Hoaøng Vaên Lieäu & Lan  309-706-2693
3118 Clay Brook Drive, Wylie, TX 75098

GHI DANH ÑI HOUSTON DÖÏ 
LEÃ THUÏ PHONG LINH MUÏC

CUÛA THAÀY PHOÙ TEÁ GIOAN VUÕ THANH SANG
Ñeå giuùp nhöõng ai muoán ñi tham döï Thaùnh Leã Thuï 

Phong Linh Muïc luùc 10 giôø saùng cuûa Thaày Phoù Teá 
Gioan Vuõ Thanh Sang taïi Ñeàn thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp ôû Houston, Giaùo xöù coù thueâ bao moät xe bus cho 
vieäc chuyeân chôû. Lòch trình chuyeán ñi nhö sau:

* Xe bus seõ coù maët taïi nhaø thôø Ñöùc Meï HCG luùc 4
giôø saùng ngaøy 20/5/2017. Xe seõ khôûi haønh luùc 4 giôø 30 
saùng cuøng ngaøy.

* Töø nhaø doøng Chuùa Cöùu Theá ôû Houston, xe seõ khôûi
haønh trôû veà luùc 1 giôø chieàu cuøng ngaøy vaø seõ veà ñeán 
nhaø thôø Ñöùc Meï HCG luùc 6 giôø chieàu.

Leä phí chuyeân chôû laø30 Myõ kimbao goàm veù xe, 
ñieåm taâm saùng vaø nöôùc uoáng treân xe.

Vì soá gheá coù giôùi haïn, Giaùo xöù öu tieân vieäc ghi 
danh cho caùc oâng baø cao nieân coâ thaân vaø khoâng coù 
phöông tieän ñi laïi. Vieäc ghi danh chæ hoaøn taát khi 
naøo ñaõ ñoùng chi phí vaø ñieàn xong ñôn Mieãn Tröø 
Traùch Nhieäm (Waive Form).

Giaùo xöù seõ khoâng giöõ choã tröôùc.
Ñeå baûo ñaûm an toaøn trong chuyeán ñi, xin quyù oâng baø 

anh chò em mang theo thuoác duøng haøng ngaøy vaø ghi roõ 
teân thuoác, lieàu löôïng vaø giôø giaác treân Waive Form.

Giaùo xöù cuõng khuyeán khích caùc oâng baø anh chò em 
naøo coù phöông tieän chuyeân chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi nhö 
van, SUV, vì loøng baùc aùi ghi danh ñeå GX coù theå saép 
xeáp moät soá oâng baø anh chò em thieáu phöông tieän ñi 
cuøng.

Xin lieân laïc vôùi chò Vaân taïi Vaên phoøng Giaùo xöù 972-
414-7073 ñeå ghi danh.

THIEÄN NGUYEÄN HEØ TAÏI VIEÄT NAM CUÛA 
HOÄI BAÙC AÙI

Hoäi Baùc AÙi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp döï 
tính seõ ñi Vieät Nam laøm vieäc Thieän Nguyeän trong hai 
tuaàn töø ngaøy 02 thaùng 06, 2017 ñeán ngaøy 15 thaùng 06, 
2017.

Trong nhöõng ngaøy naøy, hoäi seõ ñi thaêm vieáng Giaùo 
Xöù ngheøo taïi Thaùi Bình, Thanh Hoùa vaø Vinh, nhöõng 
cô sôû töø thieän trong nhöõng vuøng xa xoâi heûo laùnh, sinh 
hoaït vaø trao ñoåi vaên hoùa taïi moät soá nôi vaø yeåm trôï 
cho nhöõng chöông trình xaây döïng coäng ñoàng taïi ñòa 
phöông.

Kính môøi Quí OÂng Baø Anh Chò Em cuøng nhöõng 
Anh Chò Em laøm vieäc trong ngaønh "Nha Y Döôïc" tham 
döï vôùi phaùi ñoaøn. Caùc em tuoåi töø 18 trôû leân cuõng ñöôïc 
khuyeán khích tham döï. Moïi tin töùc caàn thieát, xin lieân 
laïc vôùi phoù teá Vincent Ñaøm Höõu Thö (972-523-0037).
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THOÂNG BAÙO CUÛA HOÄI TÖÔNG TEÁ 
Hoäi Töông Teá xin thoâng baùo veà Hoäi vieân Baø Jeanne 

DArc Nguyeãn Dieäu Nöõsinh ngaøy 10/10/1936 vaø qua 
ñôøi ngaøy 23/4/2017 ñaõ ñöôïc Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp cöû haønh Thaùnh Leã An taùng vaøo saùng thöù Baûy 
ngaøy 29/4 taïi Nhaø thôø.

Xin quyù hoäi vieân vui loøng ñoùng $10 töông trôï cho 
gia ñình ngöôøi quaù coá nhö quy ñònh.

Nôi nhaän: OÂng Ñaëng Hieáu Sinh taïi baøn xin leã sau 
Thaùnh Leã vaøo hai Chuùa Nhaät 7/5 & 14/5.

Xin vieát check traû cho:  SBMAA- HOI TUONG TE

Quyù vò naøo khoâng coù thuaän tieän ñoùng goùp trong hai 
ngaøy Chuùa Nhaät neâu treân, xin vui loøng göûi check veà: 
Sinh Dang (P.O.Box 452575, Garland, TX 75045-2575

THE VOCATION AWARENESS PROGRAM 
(VAP)

The Vocation Awareness Program (VAP) helps 
single Catholic men and women, ages 18-40, find 
answers to questions they may have about life as a 
Priest, Brother, or Consecrated Lay Women.

The VAP weekend is comprised of presentations, 
panel discussions, Q & A sessions, one-on-one 
dialogues with Diocesan and Religious Priests, Sisters, 
and Brothers. There are no fees, private rooms and 
meals are furnished, and no one will pressure you or 
seek commitment. 

The coming “Come & See Vocations Weekend” 
will be held in the University of Dallas (Irving, TX) 
from June 16-18. Learn more and apply at www.
vapinfo.org. Registration deadline is Monday June 5th, 
2017.

WHY IS MAY MARY’S MONTH?
Dedicating the month of May to Mary is not limited 

to the United States, or even to the Americas. It has 
traditionally been dedicated to Mary in many cultures. 
Why? From a very early time, May was celebrated as 
the beginning of a time of fruitfulness and growth. For 
example, the ancient Greeks and Romans honored the 
goddesses of fertility and blossoms, respectively, at 
this time. The Church made many such pagan holidays 
their own by converting them to Christian celebrations. 
In the Middle Ages, the month of May was linked to 
the practice of expelling the winter season.

The connection between Mary and the month of 
May seems to have solidified in the Middle Ages. At 
first, special days during the month were set aside to 
welcome and celebrate both the month, and what it 
symbolized, and Mary. Later, the entire month of May 
was dedicated to Our Most Blessed Lady, and special 
devotions to her were organized for each day. This 
custom is thought to have begun in Italy in 1784 though 
it spread rapidly.

Our Lady can be honored in many ways during this 
month. It is traditional in many countries to organize 
a May crowning ceremony. Special prayers and songs 
are often incorporated along with a procession. Daily 
recitation of the rosary may be held in the Church. 
Two Marian liturgical celebrations fall within the 
month allowing us to show her special love, honor and 
devotion: Our Lady, Queen of Apostles (May 5th or 
the first Saturday after the Ascension of our Lord when 
it falls in May), and the Visitation (May 31st in the 
United States). 

At home, special prayers, rosaries and novenas may 
be said. Special hymns may be sung. Little home altars 
decorated with flowers can be set up. Spiritual books 
about our Lady can be read and works of charity can 
be done in imitation of her. In imitating and honoring 
Mary, we honor Jesus.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 30/4/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,104.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     Ñinh Quoác Duõng $100.00 
     Phaïm Minh Haûi $500.00 
Tieàn In Saùch: $250.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $350.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,130.00 
40-Day Lent - Help the Poor:  $445.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0006 Cao Taán Ñaøo $200.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0187 Nguyeãn Vaên Hieån $10.00 
0250 Nguyeãn Coâng Taâm $10.00 
0336 Ñinh Thò Myõ Dung $100.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0443 Chung Hoàng Haûi $50.00 
0504 Nguyeãn Minh Cöông $200.00 
0514 Tröông Quang Tuyeán $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0679 Chu Ñöùc Coâng $50.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $200.00 
0965 AÅn Danh $200.00 
1051 AÅn Danh $50.00 
1259 Phaïm Vaên Tuyeån $20.00 
1273 Nguyeãn Thuïy Yeân $300.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn $20.00 
1387 Maõ Thaønh Nhôn $20.00 

1508 Nguyeãn Thò Myõ Linh $10.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh $10.00 
1779 Ñoã Kính Tu $100.00 
1795 Voõ Baù Vinh $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $60.00 
2089 Vuõ Thò Meán $100.00 
2167 Leâ Thò Möøng $1.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2260 Leâ Vaên Cöôøng $100.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $10.00 
2474 Nguyeãn Thò Ru $20.00 
2541 Phaïm T. David $500.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $20.00 
2675 Nguyeãn Ñình Hoøa $5.00 
2677 Traàn Ngoïc Haûi $5.00 
2709 Ngoâ Thò Vui $5.00 
2729 Phaïm Anh Tuaán $100.00 
2730 Traàn Huøng Tröông $20.00 

Ñoaøn Thanh Nieân $200.00 
Hoäi Quaùn $7,157.00 
Khoái Giaùo Duïc $56,320.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0241 Nguyeãn My $200.00 
0360 Phaïm Vieát Haûi $100.00 
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0395 Nguyeãn Thieäu Paul $200.00

MOÄT BÖÔÙC TIEÁN LÔÙN TRONG AÙN PHONG CHAÂN PHÖÔÙC CHO ÑHY NGUYEÃN VAÊN THUAÄN ÑÖÔÏC COÂNG 
NHAÄN LAØ ''ÑAÁNG ÑAÙNG KÍNH''

VATICAN. Hoâm 4-5-2017, Boä Phong Thaùnh ñaõ coâng boá 
saéc leänh nhìn nhaän Vò Toâi Tôù Chuùa ÑHY Phanxicoâ Xavie 
Nguyeãn Vaên Thuaän ñaõ thöïc hieän caùc nhaân ñöùc ”ñeán möùc ñoä 
anh huøng”.

Vieäc coâng boá naøy ñaõ ñöôïc ÑTC cho pheùp trong buoåi 
tieáp kieán tröôùc ñoù vaøo ban saùng cuøng ngaøy daønh cho ÑHY 
Angelo Amato, SDB, Toång tröôûng Boä Phong Thaùnh.

Boä Phong Thaùnh ñaõ ñi tôùi saéc leänh treân ñaây sau khi 9 coá 
vaán cuûa Boä ñaõ cöùu xeùt taäp Hoà sô ñuùc keát (Positio) veà cuoäc 
soáng vaø caùc nhaân ñöùc cuûa Vò Toâi Tôù Chuùa ÑHY Nguyeãn 
Vaên Thuaän, vaø ña soá caùc vò ñaõ boû phieáu thuaän. Tieáp ñeán 
laø cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng caùc Hoàng Y vaø GM thaønh vieân 
cuûa Boä Phong Thaùnh. Caùc vò ñaõ ñoàng thanh boû phieáu chaáp 
thuaän.

Vôùi saéc leänh naøy, töø nay ÑHY Phanxicoâ Xavie Nguyeãn 
Vaên Thuaän coù theå ñöôïc goïi laø ”Ñaáng Ñaùng Kính” 

(Venerable).

Giai ñoaïn keá tieáp laø Boä Phong Thaùnh seõ chính thöùc cöùu 
xeùt pheùp laï nhôø lôøi chuyeån caàu cuûa ÑHY Nguyeãn Vaên 
Thuaän. Hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa cuûa Boä seõ cöùu xeùt cuoäc 
khoûi beänh. Neáu hoï xaùc nhaän vieäc khoûi beänh naøy khoa hoïc 
hieän nay khoâng giaûi thích ñöôïc, thì seõ chuyeån leân UÛy ban 
thaàn hoïc cuûa Boä cöùu xeùt. Neáu qua loït cöûa aûi naøy, thì seõ ñeán 
löôït Hoäi ñoàng caùc HY vaø GM cuûa Boä cöùu xeùt vaø boû phieáu. 
Neáu ñöôïc chaáp thuaän thì seõ ñeä leân ÑTC ñeå ngaøi pheâ chuaån 
vaø cho coâng boá saéc leänh nhìn nhaän pheùp laï nhôø lôøi chuyeån 
caàu cuûa Vò Toâi Tôù Chuùa. Sau ñoù laø vieäc aán ñònh ngaøy phong 
Chaân Phöôùc.

Cuøng ñöôïc coâng boá saùng ngaøy 4-5-2017 coù 4 saéc leänh 
nhìn nhaän pheùp laï cuûa 4 vò toâi tôù Chuùa vaø moät saéc leänh nhìn 
nhaän cuoäc töû ñaïo, 6 saéc leänh nhìn nhaän caùc nhaân ñöùc anh 
huøng. (SD 4-5-2017)
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NGUOÀN GOÁC THAÙNG HOA & VIEÄC DAÂNG HOA

Vaøo nhöõng theá kyû ñaàu, Hoa ñöôïc coi laø Nöõ thaàn cuûa 
muøa Xuaân. Vì theá, thaùng Naêm, thaùng khôûi ñaàu Muøa 
Xuaân, ngöôøi Roâma coù taäp tuïc toå chöùc ngaøy leã toân kính 
Hoa cuõng laø toân kính Nöõ thaàn muøa Xuaân.

Caùc tín höõu Coâng giaùo ñaõ thaùnh hoùa taäp tuïc treân khi toå 
chöùc nhöõng cuoäc röôùc kieäu hoa vaø caàu nguyeän cho muøa 
maøng phong phuù.

Töø theá kyû XIII, vaøo thaùng Naêm, moät vaøi xöù ñaïo ôû Taây 
Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha 
ñaõ toå chöùc nhöõng cuoäc 
röôùc hoa ñem ñeán daâng 
kính Ñöùc Meï. Nhieàu vaên 
ngheä só ñaõ saùng taùc caùc 
baøi ca duøng maøu saéc vaø 
höông hoa ñeå dieãn taû taâm 
tình con thaûo ca tuïng caùc 
nhaân ñöùc cao quyù cuûa 
Ñöùc Meï.

Caùc linh muïc doøng 
Teân taïi Roma ñaõ toå chöùc 
thaùng hoa kính Ñöùc Meï 
taïi löu xaù caùc sinh vieân 
cuûa Hoäi Doøng. Khi trôû veà, 
caùc sinh vieân naøy ñaõ ñem 
truyeàn baù vieäc toå chöùc 
Thaùng Hoa taïi queâ höông 
cuûa hoï. Vì theá, taäp tuïc naøy ñöôïc phaùt trieån taïi nhieàu nôi.

Ñeán theá kyû 14, linh muïc Henri Suzo doøng Ñaminh, 
vaøo ngaøy ñaàu thaùng 5, ñaõ daâng leân Ñöùc Meï nhöõng vieäc 
toân kính ñaëc bieät vaø laáy hoa trang hoaøng töôïng Ñöùc Meï.

Thaùnh Philip Neâri, vaøo ngaøy 1 thaùng 5, ñaõ quy tuï caùc 
treû em chung quanh baøn thôø Ñöùc Meï, ñeå cuøng caùc boâng 
hoa muøa xuaân, Ngöôøi daâng cho Ñöùc Meï caùc nhaân ñöùc 
coøn aån naùu trong taâm hoàn non treû cuûa chuùng.

Ñaàu theá kyû 17, taïi Napoli, nöôùc YÙ, trong thaùnh ñöôøng 
kính thaùnh Clara cuûa caùc nöõ tu Doøng Phanxicoâ, thaùng 
Ñöùc Meï ñöôïc cöû haønh coâng coäng: Moãi buoåi chieàu ñeàu coù 
chaàu Mình Thaùnh Chuùa vaø haùt möøng Ñöùc Meï. Töø ñoù, 
vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng phöôïng töï ñaëc bieät trong 
thaùng Ñöùc Meï ñöôïc nhanh choùng lan roäng khaép caùc xöù 
ñaïo.

Naêm 1654, cha Nadasi, doøng Teân, xuaát baûn taäp saùch 
nhoû khuyeân môøi giaùo höõu daønh rieâng moãi naêm moät thaùng 
ñeå toân kính Ñöùc Meï Chuùa Trôøi.

Ñaàu theá kyû 19, taát caû caùc giaùo xöù trong Giaùo Hoäi ñeàu toå 
chöùc long troïng vieäc möøng kính Ñöùc Meï trong thaùng 

Naêm, thaùng kính Ñöùc Meï. Caùc nhaø thôø coù caùc linh muïc 
giaûng thuyeát veà loøng suøng kính Ñöùc Meï. Cha Chardon 
ñaõ coù nhieàu coâng trong vieäc naøy. Khoâng nhöõng Ngöôøi 
laøm cho loøng soát saéng trong thaùng Ñöùc Meï ñöôïc phoå bieán 
trong nöôùc Phaùp maø coøn ôû moïi nöôùc Coâng giaùo khaùc nöõa.

Vieäc daâng hoa taïi Vieät Nam
Ñeå baøy toû loøng toân kính ñoái vôùi Ñöùc Meï, ngöôøi tín höõu 

Vieät Nam thöïc haønh nhieàu vieäc ñaïo ñöùc bình daân nhö: 
röôùc kieäu Ñöùc Meï, laàn 
chuoãi Maân Coâi, daâng 
hoa…

Ñeå baøy toû loøng yeâu 
meán, kính troïng hoaëc 
bieát ôn, ngöôøi ta thöôøng 
taëng hoa cho nhau. Cuõng 
vaäy, ngöôøi coâng giaùo 
cuõng daâng hoa ñeå toû 
loøng yeâu meán, toân kính 
vaø bieát ôn ñoái vôùi Thieân 
Chuùa, Ñöùc Meï vaø caùc 
thaùnh…

YÙ nghóa caùc maàu 
hoa:

Caùc maøu hoa vöøa 
töôïng tröng cho caùc 

nhaân ñöùc cuûa Ñöùc Meï vöøa dieãn taû caùc taâm tình, caùc öôùc 
nguyeän cuûa con caùi muoán daâng leân Meï.

a) Hoa Traéng: YÙnghóa: bieåu tröng söï trong saïch khieát
trinh nôi Meï. Taâm tình: Xin Meï giuùp ta gìn giöõ taâm hoàn 
luoân trong traéng, saïch toäi.

b) Hoa Hoàng: YÙnghóa: dieãn taû loøng meán noàng naøn maø
Meï daønh cho Chuùa. Taâm tình: Xin Meï daïy ta bieát yeâu 
Chuùa heát loøng vaø yeâu anh chò em nhö Chuùa ñaõ yeâu ta.

c) Hoa Vaøng: YÙ nghóa: töôïng tröng nieàm tin saét ñaù cuûa
Meï. Taâm tình: Xin Meï daïy chuùng ta soáng phoù thaùc, tin 
töôûng vaøo tình thöông vaø söï quan phoøng cuûa Chuùa nhö 
Meï.

d) Hoa Xanh: YÙ nghóa: töôïng tröng cho nieàm caäy
troâng vaø hy voïng. Taâm tình: Xin ñöøng ñeå ta thaát voïng 
chuøn böôùc tröôùc baát cöù khoù khaên nghòch caûnh naøo cuûa 
cuoäc soáng.

e) Hoa Tím: YÙnghóa: töôïng tröng nhöõng ñau thöông,
beänh taät, tang toùc, coâ ñôn. Taâm tình: Xin Meï daïy ta bieát 
vui loøng chaáp nhaän Thaùnh Giaù Chuùa gôûi ñeán ñeå trung 
thaønh böôùc theo Ñöùc Kitoâ, Con cuûa Meï.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät IV Muøa Phuïc Sinh - Naêm A v Trang 8 v Ngaøy 7-5-2017   V

Meditation: Do you know the peace and security of the Good 
Shepherd who watches over his own? The Old Testament often speaks 
of God as shepherd of his people, Israel. The Lord is my shepherd, I 
shall not want (Psalm 23:1). Give ear, O Shepherd of Israel, you who 
lead Joseph like a flock! (Psalm 80:1) 
We are his people, and the sheep of his 
pasture (Psalm 100:3). The Messiah is also 
pictured as the shepherd of God’s people: 
He will feed his flock like a shepherd, he 
will gather the lambs in his arms (Isaiah 
40:11). Jesus says he is the Good Shepherd 
who will risk his life to seek out and save 
the stray sheep (Matthew 18:12, Luke 15:4). 
He is the Shepherd and Guardian of our 
souls (1 Peter 2:25).

The Good Shepherd and Guardian of 
our souls

What can shepherding teach us about 
God and our relationship with him? At the 
end of each day the shepherd brought 
his sheep into shelter. They knew the 
voice of their shepherd and came at his 
beckoning. So familiar was the shepherd 
and his sheep, that each was called by 
a distinct name. In the winter the sheep were usually brought to a 
communal village shelter which was locked and kept secure by a 
guardian. In the summer months the sheep were usually kept out in 
the fields and then gathered into a fold at night which was guarded 
by a shepherd throughout the night. He was literally the door through 
which the sheep had to pass.

The Scriptures describe God as a shepherd who brings security 
and peace to his people. The Lord will keep your going out and your 
coming in from this time forth and for evermore (Psalm 120:8). Even 

the leaders of God’s people are called shepherds: they shall lead them 
out and bring them in; that the congregation of the Lord may not be as 
sheep which have no shepherd (Numbers 27:17). Just as a shepherd 
kept watch over his sheep and protected them from danger, so Jesus 

stands watch over his people as the 
Shepherd and Guardian of our souls (1 
Peter 2:25). Do you know the peace and 
security of a life fully submitted to God?

Jesus willingly laid down his life 
for us - the sheep he ransomed with 
his own blood  

St. Augustine of Hippo (354-430 
AD) writes: “He has accomplished what 
he taught us: He has shown us what He 
commanded us to do. He laid down his 
own life for his sheep, that within our 
mystery he might change his body and 
blood into food, and nourish the sheep he 
had redeemed with the food of his own 
flesh. He has shown us the way we must 
follow, despite fear of death. He has 
laid down the pattern to which we must 
conform ourselves. The first duty laid on 
us is to use our material goods in mercy 

for the needs of his sheep, and then, if necessary, give even our lives 
for them. He that will not give of his substance for his sheep, how shall 
he lay down his life for them?” (Tr. 46 in John). Do you look to Jesus 
the Good Shepherd, to receive the strength and courage you need to 
live and serve as his disciple?

 “Lord Jesus, you always lead me in the way of true peace and 
safety. May I never doubt your care nor stray from your ways. Keep 
me safe in the shelter of your presence.”

Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs in by another way, that man is
a thief and a robber; 2 but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. 3 To him the gatekeeper opens; 

the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. 4 When he has brought out all his 
own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. 5 A stranger they will not follow, but 
they will flee from him, for they do not know the voice of strangers.” 6 This figure Jesus used with them, but they did 
not understand what he was saying to them. 7 So Jesus again said to them, “Truly, truly, I say to you, I am the door of 
the sheep. 8 All who came before me are thieves and robbers; but the sheep did not heed them. 9 I am the door; if any 
one enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. 10 The thief comes only to steal and kill 
and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly.

“I came that they may have life abundantly”
Scripture:  John 10:1-10












