
   

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

Ngày Thường
Thánh Lễ 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG .................................. 5:30 PM
Thánh Lễ 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt ....................... 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ .................. 6:00 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

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:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Xin liên lạc với VPGX trước đầu tháng để được hướng 
dẫn Rửa Tội lúc 7:00 pm Thứ Bảy đầu tháng và Rửa 
Tội lúc 4:00pm Thứ Bảy tuần II mỗi 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.

Đám Tang
Khi có người qua đời, xin LL
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Thiếu nhi -Việt ngữ
Giáo Lý: 10:15am - 11:45am
Việt Ngữ: 2:00pm - 3:00 pm
Thiếu nhi: 3:00pm - 4:00pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... (972)-679-8024

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

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

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

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

Ban Trật Tự
Ngô Tuấn:  972-365-4188

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 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

Chánh Xứ: Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

Lòch Trong Tuaàn

Thứ Ba 5-5:

Thứ Hai 4-5: 

Thứ Tư  6-5:

CHúA NHậT 5 PHụC SINH - NGày 3 / 5 / 2015

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
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. Nguyễn Hưng (214) 208-4488
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà 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. 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
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Quách Kỳ Trân  .............. (210) 714- 5222

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
CĐ 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. Ngô Bá Nhân  972-365-7032

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

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

Ban Việt Ngữ
 Cô Trần Lê Thủy  . . . . .  . . 972-934-2023

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

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

Thứ Năm 7-5: 

Thứ Sáu 8-5:  

Thứ Bảy 9-5: 

   



I. TỔNG QUÁT
1. Văn loại
Sách Châm ngôn sử dụng hai thể văn: châm ngôn 

và giáo huấn. Đặc tính của thể văn châm ngôn là (1) 
ngắn gọn, (2) khôn ngoan, (3) dễ nhớ, (4) phát xuất từ 
kinh nghiệm, (5) trình bày chân lý phổ quát, (6) nhằm 
mục đích thực hành, (7) có giá trị lâu dài. Các châm 
ngôn thường được trình bày do những tác giả khuyết 
danh, như những bài học thế hệ trước để lại cho thế 
hệ sau. Thể văn giáo huấn (các chương 1-9; 22,17 - 
24,23): được trình bày như di sản người cha để lại cho 
con cái, với những huấn lệnh và những lý do giải thích 
tại sao phải vâng theo.

2. Mục đích
Sách Châm Ngôn nhấn mạnh đến cả hai mặt: tri thức 

và đạo đức. Văn hoá của Israel cổ xưa xem “tâm” như là 
nguồn của suy nghĩ, lý luận và quyết định; do đó những 
giáo huấn trong sách Châm Ngôn nhắm đến “tâm” chứ 
không chỉ là trí theo quan niệm ngày nay. Nếu sách 
Châm Ngôn nhấn mạnh suy nghĩ như là chìa khoá của 
hiểu biết, thì suy nghĩ ở đây không chỉ được nhìn thuần 
túy là tư tưởng trừu tượng nhưng phải được thể hiện và 
đánh giá trong đời sống cụ thể. Vì thế, khía cạnh tri thức 
luôn song hành với khía cạnh đạo đức. Cách nhìn này 
khá gần gũi với truyền thống văn hoá Việt Nam.

3. Thần học của sách Châm Ngôn
Những tư tưởng trọng tâm trong sách Châm ngôn là 

lý tưởng về đời sống gia đình và lòng hiếu thảo, sự chân 
thật và ngay chính, quan tâm đến người nghèo, tự chủ 
và kềm hãm các đam mê. Nguồn gốc và tóm kết của 
tất cả các nhân đức này là sự khôn ngoan, hiểu như sự 
kính sợ Chúa và tin tưởng nơi một mình Chúa. Ẩn bên 
trong những lời khuyên này là niềm xác tín rằng sự ác 
không thể được dung thứ trong trật tự của Thiên Chúa. 
Chương 1-9 đồng hoá đức khôn ngoan với chính quyền 
bính của Thiên Chúa. Vì thế, những người trung tín sẽ 
được chúc phúc và những kẻ bất tín sẽ bị nguyền rủa.

4. Các phần chính trong sách Châm Ngôn

- Phần I: Những giáo huấn về khôn ngoan (1,1- 9,18)
- Phần II : Các châm ngôn của Salomon (10,1- 22,16)
- Phần III: Ba mươi lời của hiền nhân (22,17 -24,22)

- Phần IV: Sưu tập của Hezekiah (25,1 - 29,27)
- Phần V: Các lời của Agur và Lemuel (30,1- 31,31)

II. ĐỨC KHÔN NGOAN
1. Giá trị của đức khôn ngoan
Mọi hiểu biết và phúc lành đều từ Thiên Chúa mà 

đến. Khôn ngoan là quà tặng của Thiên Chúa chứ 
không chỉ là sản phẩm của trí khôn nhân loại. Nói 
như thế không có nghĩa là khinh thường những nỗ lực 
tìm kiếm và nghiên cứu nhưng để thấy đâu là điều 
chính yếu (2,1-11).

Đức Khôn Ngoan được nhân cách hoá (8,12-16) 
và đã hiện diện trước nhan Thiên Chúa như mẫu mực 
trong ngày Chúa tạo dựng thế giới. Trong Tân Ước, 
Chúa Giêsu được coi là sự Khôn Ngoan của Thiên 
Chúa (x. Mt 11,19tt; Lc 11,49; 1Cor 1,24-30).

Khởi điểm của sự khôn ngoan là lòng kính sợ 
Chúa (1,7) và trung thành với Chúa (9,1-18). “Đừng 
khinh thường sự sửa trị của Giavê và đừng nhàm 
chán lời Người quở mắng. Bởi Giavê quở mắng kẻ 
Người thương mến, như người cha quở mắng đứa 
con ông yêu dấu” (3,12).

2. Những lời cảnh giác
- Cảnh giác trước đường lối của kẻ vô đạo (2,12-

15) từ tư tưởng đến lời nói:
“Con sẽ bước đi trong đường kẻ lành,
con sẽ giữ nẻo người công chính.
Người ngay chính sẽ ở trong xứ sở...
còn phường gian ác sẽ bị tiễu trừ khỏi xứ sở.”
- Cảnh giác trước những phụ nữ lăng loàn (5,1-

18):
“Môi miệng vợ người khác tiết ra mật ngọt,
và lời của nó trơn tru hơn dầu;
nhưng rốt cuộc nó đắng hơn khổ ngải, và sắc như 

gươm hai lưỡi.
Chân nó bước vào cõi chết, và bước đi đạt thấu 

âm phủ;
nó chẳng màng tới đường sự sống, lạc đường lạc 

lối nó nào có hay.”

Câu ghi lòng cho tuần: Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Ga 15, 5b

Tuaàn 59: 
(chương 1-15)
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Chaàu Thaùnh Theå Thöù Naêm Ñaàu Thaùng
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø Chaàu 
Thaùnh Theå vaøo moãi thöù Naêm Ñaàu Thaùng, sau 
thaùnh leã chieàu seõ laø giôø chaàu cuûa caùc em thieáu 
nhi, sau ñoù laø giôø chaàu chung cuûa ngöôøi lôùn vaø sau 
cuøng laø pheùp laønh.
Xin cho loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå 
ngaøy caøng gia taêng trong loøng moïi ngöôøi.

Thöù Saùu ngaøy 8/5 (tuaàn thöù hai cuûa 
thaùng) seõ coù:
·Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm
·Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 
7 giôø toái 
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng Chuùa 
Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn tham döï

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 5 / 2015

02/05:  Lôùp Röûa toäi treû em luùc 7:00PM taïi phoøng 
115 TTTAP

03/05:  Xin tieàn laàn II cho caùc naïn nhaân trong traän 
ñoäng ñaát taïi Nepal

07/05:  Thöù Naêm ñaàu thaùng - Chaàu Thaùnh Theå 
baét ñaàu töø sau thaùnh leã 7pm

08/05:  Thaùnh leã caùc gia ñình – Chaàu Thaùnh Theå 
nguyeân ngaøy 7:30am – 7:00pm taïi nhaø 
Nguyeän

09/05:  Röûa toäi treû em luùc 4:00PM taïi nhaø thôø.
09/05:  Caùc em Röôùc leã laàn ñaàu luùc 6pm
16/05:  Crawfish Festival – xin xem Thoâng baùo
17/05:  Ngaøy cuoái cuøng ghi danh Giaùo lyù/Vieät 

ngöõ/TNTT
17/05:  Xin tieàn laàn II cho The Catholic 

Communications Campaign
31/05:  Caùc em Theâm Söùc luùc 10am

Crawfish Festival 2015
Nhaèm taïo khoâng khí vui töôi vaø ñoaøn keát giöõa 
giaùo daân, hoäi ñoaøn, Giaùo Xöù seõ toå chöùc Crawfish 
Festival 2015, Saturday, May 16, 12 PM (noon) – 
11PM. Ñaây laø moät buoåi thi ñua vaên ngheä coù giaûi 
thöôûng, bao goàm haùt karaoke, vuõ, nhaïc, kòch, haøi, 
aûo thuaät, muùa voõ, ngaâm thô, ñoäc taáu, etc. bình 
choïn bôûi chính khaùn giaû. Xin keâu goïi söï ñoùng 
goùp töø toaøn theå coäng ñoaøn daân Chuùa, nhaát laø caùc 
em treû yeâu meán vaên ngheä, ñeå cho chöông trình 
theâm phaàn haøo höùng. Moïi chi tieát, vaø ghi danh, 
xin email BanVanNgheDMHCG@yahoo.com. 
Official 2015 Crawfish Festival web page, http://
crawfish.cloudapp.net

Chuùc Möøng Kyû Nieäm 1 naêm Linh Muïc 

Cha Phoù Giuse Nguyeãn Minh Quang, CSsR
Nhaân ngaøy 3 thaùng 5, kyû nieäm moät naêm linh muïc 
cuûa cha Phoù Giuse Nguyeãn Minh Quang, chuùng 
con toaøn theå Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp kính chuùc cha Traøn ñaày hoàng 
aân Chuùa.  Xin chuùc möøng cha!

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN

Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân 
vaøo ngaøy thöù baûy 2/5/2015 cuûa ñoâi taân hoân:

 Nguyeãn Maãn Joseph & Nguyeãn Thò Lan
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho 
anh chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc 

suoát ñôøi.

Thoâng Baùo Hoäi Töông Teá

Hoäi vieân: Giuse Phaïm Ngôïi, sinh ngaøy 20-9-1943
Ñaõ taï theá ngaøy 29/4/2015
Caên cöù vaøo soá hoäi vieân coøn ñoùng tang phí laø 212 
ngöôøi.
Hoäi seõ xuaát quyõ öùng tröôùc soá tieàn giuùp tang phí laø 
$2,120 trao cho gia ñình ngöôøi quaù coá
Xin moãi hoäi vieân goùp $10 tang phí 
Thôøi haïn ñoùng goùp trong voøng 3 tuaàn, keå töø tuaàn 
naày .
Nôi nhaän: baø Phieán baøn xin leã Chuùa Nhaät 
Hoaëc vieát ngaân phieáu traû cho : Hoi Tuong Te , 
göøi vaên phoøng nhôø chuyeån



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

V Chuùa Nhaät V Phuïc Sinh - Naêm B v Trang 4 v Ngaøy 3-5-2015   V

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 26/4/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $12,196.00
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (2645-2646):$100.00
Tieàn In Saùch: $700.00
Tieàn Khaán: $1,523.00
Catholic Home Mission: $3,210.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $265.00
Tieàn Quaûng Caùo: $955.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0015 AÅn Danh $50.00
0394 Ñoaøn Thanh Taâm $5.00
0436 Traàn Vaên Tích $5.00
0498 Traàn Minh $10.00
0501 Ñaøo Huy Haûi $6.00
0616 Phaïm Hoàng Thaùi $20.00
0638 Leâ Vaên Thaùi $10.00
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00
0845 Nguyeãn Thò Hoaøng $5.00
1150 Phaïm Vaên Boàng $5.00
1154 Leâ Minh Phuùc $20.00
1222 Leâ Huy Phan $20.00
1288 Nguyeãn Hoàng Mai $10.00
1330 Nguyeãn Thò Hoaøng $5.00
1398 Nguyeãn Thò Ghi $3.00
1529 Phan Vaên Beàn $100.00
1589 Ñaëng Thò Quyù $10.00

1728 Caron Le Therese $5.00
1795 Voõ Baù Vinh $30.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1945 Ñaëng Anh Tuaán $10.00
2126 Nguyeãn Tieán Long $5.00
2143 Leâ Vuõ Taâm $5.00
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $5.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00
2367 Leâ Laønh Matthew $2.00
2474 Nguyeãn Thò Ru $30.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao $5.00
2588 Nguyeãn Thò Boâng $1.00
2589 Döông Quang Thanh $15.00
2612 HaøVaên Hoan $10.00
  AÅn Danh $200.00
  Khoái Giaùo Duïc (Hoïc Phí) $1,750.00

Quyõ Xaây Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
0077 Lyù Kim Phieán $100.00
0488 Therese L. Caron $100.00
0489 Therese L. Caron $100.00
0490 Therese L. Caron $100.00
0491 Therese L. Caron $100.00
0492 Therese L. Caron $100.00
0493 Therese L. Caron $100.00
0494 Therese L. Caron $100.00
0568 Nguyeãn Thò Thuoäc $200.00

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 3/5/2015

Giaùo Khu 1 OÂ/B Hoaøng Vang 972-496-1479
 4101 Herald Dr., Garland, TX 75044 
Giaùo Khu 7 A/C Lieâm vaø Trinh Ñoaøn 972-697-7484
 967 Rockport Ln., Allen, TX 75013
Giaùo Khu  11 A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng  972-384-0366
 123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094

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 cuûa 

OÂng Ñoâminicoâ Leâ Vaên Thaùi (1937-2015)
Taï theá ngaøy 28/4/2015

Vaø
OÂng Giuse Phaïm Ngôïi (1943-2015)

Taï theá ngaøy 29/4/2015
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Ñoâminicoâ vaø Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban 
nieàm an uûi vaø caäy troâng cho tang quyeán.
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Nepal Earthquake Special Collection
A 7.8 magnitude earthquake struck Nepal in the 
late morning of April 25, toppling buildings and 
homes, causing widespread panic, and claiming 
thousands of lives. Our Church mourns the terrible 
suffering of our brothers and sisters affected by this 
powerful earthquake. Please join with the Catholic 
community across the United States in responding to 
our suffering brothers and sisters through a special 
collection for the work of Catholic Relief Services 
in Nepal. CRS is the official humanitarian agency 
of the Catholic community in the U.S. and is already 
responding to urgent needs for shelter, water and 
food in Nepal. For more information, go to CRS.
org. For information or questions about CRS, please 
contact Michelle Gagne at mgagne@ccdallas.org or 
214-520-6590 ext. 1007.

Quyeân goùp giuùp caùc naïn nhaân trong traän 
ñoäng ñaát taïi Nepal
Traän ñoäng ñaát maïnh 7,8 ñoä richter taïi Nepal hoâm 
25/04 ñaõ khieán nhieàu nhaø cöûa suïp ñoå vaø haøng ngaøn 
ngöôøi thieät maïng.  Giaùo hoäi chia seû nieàm ñau khoå 
maø anh chò em chuùng ta ñang chòu ñöïng trong traän 
ñoäng ñaát naøy.
Xin haõy chung tay vôùi coäng ñoàng Coâng Giaùo Hoa kyø 
ñeå cöùu giuùp nhöõng naïn nhaân qua cô quan Catholic 
Relief Services taïi Nepal.  CRS laø cô quan nhaân ñaïo 
chính thöùc cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo Hoa Kyø vaø hoï 
ñaõ vaø ñang giuùp cung caáp nôi taïm truù, nöôùc uoáng vaø 
ñoà aên cho ngöôøi Nepal.  Xin vaøo trang web CRS.org 
ñeå bieát theâm veà cô quan naøy, hoaëc neáu baïn coù thaéc 
maéc gì veà CRS xin lieân laïc vôùi Michelle Gagne taïi 
mgagne@ccdallas.org hoaëc 214-520-6590 ext. 1007. 

Linh muïc Silvio Pasquali thuoäc PIME ñöôïc tuyeân phong vò Toâi tôù cuûa Thieân Chuùa

AsiaNews – Cha Silvio Pasquali, moät nhaø truyeàn 
giaùo cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo Haûi ngoaïi 
(PIME), vöøa ñöôïc coâng nhaän töôùc vò Toâi tôù Chuùa. 
Tuyeân boá naøy ñöôïc ñöa ra vaøo ngaøy 25 thaùng 4 vöøa 
qua, trong Thaùnh leã coù söï hieän dieän cuûa gaàn 700 nöõ 
tu vaø 70 caùc Giaùm muïc vaø linh muïc khaùc.ñöôïc cöû 
haønh taïi Eluru, AÁn Ñoä.
Ñaây laø moät coät moác quan troïng cho PIME vaø cho 
Doøng Chò em Giaùo lyù vieân Thaùnh Anna, ñaõ ñöôïc 
Cha Silvio Pasquali (1864 – 1924) thaønh laäp khi 
ngaøi truyeàn giaùo taïi Andhra Pradesh (hieän giôø ñaõ 
taùch thaønh Andhra Pradesh vaø Telengana).
Toâi tôù Chuùa laø danh hieäu daønh cho caùc Kitoâ höõu 
ñöôïc cho laø ñaïo ñöùc. Ñoái vôùi Giaùo hoäi Coâng giaùo, 
ñaây laø caáp baäc sô khôûi trong tieán trình tuyeân thaùnh 
cho moät tín höõu theo thöù töï, Toâi tôù Chuùa, Ñaáng 
ñaùng kính, Chaân phöôùc vaø cuoái cuøng laø Hieån thaùnh
Ñöùc Cha Udumala Bala cho bieát: linh muïc Silvio 
Pasquali coù cuoäc soáng gioáng vôùi nhöõng vò thaùnh 
ñöông ñaïi nhö Meï Teresa thaønh Calcutta vaø thaùnh 
Giaùo hoaøng Gioan Phaolo ñeä Nhò.
Ñöùc cha noùi theâm “boån phaän cuûa chuùng ta trong 
vieäc loan truyeàn cuoäc ñôøi vaø söï neân thaùnh cuûa Cha 
Pasquali tôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo khaép moïi nôi”. 

Ngaøi cuõng noùi, vò Toâi tôù Chuùa ñaõ thaät söï soáng vai 
troø moät “ngöôøi muïc töû toát laønh” nhö chuùng ta ñaõ 
ñoïc bieát trong Phuùc AÂm ñoaïn 25.
Beân caïnh ñoù, Ñöùc Cha Prakash; töø Warangal ñaõ noùi 
raèng Cha Pasquali laø moät trong nhöõng nhaø truyeàn 
giaùo hoaït ñoäng khoâng bieát meät moûi taïi caùc ngoâi 
laøng ôû vuøng Andhra Pradesh vaø Telengana trong 
hôn 150 naêm. Cha ñöôïc coi laø nguoàn caûm höùng lôùn 
cho caùc cha quaûn xöù AÁn Ñoä ngaøy nay.
Taám göông vaø caùch soáng cuûa Cha Pasquali phaûi 
ñöôïc ñi vaøo ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi chuùng ta, ñeå 
bieán ñoåi vaø thaùnh hoùa chuùng ta.
Sinh naêm 1864 ôû Picenengo (Cremona), Cha 
Pasquali gia nhaäp Hoïc vieän PIME vaøo naêm 1896 vaø 
ñeán AÁn Ñoä naêm 1897. Cha Pasquali cuøng vôùi caùc 
cha truyeàn giaùo PIME ñaõ taïo neân moät phong traøo 
caûo ñaïo lôùn ôû Andhra Pradesh baét ñaàu töø nhöõng 
naêm 1920, vaø ñaõ chaøo ñoùn nhöõng ngöôøi thaáp heøn 
(Taàng lôùp Dalit cuûa AÁn Ñoä) vaøo trong söï ñuøm boïc, 
yeâu thöông cuûa caû Giaùo hoäi. Cha lìa ñôøi naêm 1924.

http://www.asianews.it/news-en/PIME-in-India:-Fr.-
Silvio-Pasquali-is-Servant-of-God-34109.html
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Lôøi caàu nguyeän khieâm nhöôøng laø bí quyeát giuùp ta phaân ñònh
Ñaëng Töï Do4/28/2015
Trong thaùnh leã saùng Thöù Ba 28 thaùng Tö taïi nhaø 

nguyeän Santa Marta, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ taäp trung vaøo 
cuoäc löõ haønh traàn theá cuûa Giaùo Hoäi trong lòch söû döôùi söï 
höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Trình baøy nhöõng suy tö cuûa ngaøi veà vieäc rao giaûng 
Tin Möøng cho moïi daân toäc, ñöôïc thuaät laïi trong saùch Toâng 
Ñoà Coâng Vuï, Ñöùc Giaùo Hoaøng chæ ra söï caàn thieát phaûi coù 
loøng can ñaûm Toâng Ñoà. Loøng can ñaûm aáy laø caàn thieát ñaëc 
bieät ngaøy hoâm nay ñeå traùnh cho ñôøi soáng Kitoâ chæ coøn laø 
moät “baûo taøng cuûa kyù öùc”. Ñöùc Thaùnh Cha nhaän xeùt laø 
coù bieát bao caùc Kitoâ höõu soáng vaøo thôøi ñieåm caùc söï kieän 
ñöôïc thuaät laïi trong saùch Toâng Ñoà Coâng Vuï ñaõ ngôõ ngaøng 
khi thaáy Phuùc AÂm ñöôïc rao giaûng cho caû nhöõng ngöôøi 
khoâng phaûi laø Do Thaùi, maëc duø, baøi ñoïc trong ngaøy töôøng 
thuaät cho chuùng ta laø oâng Barnabas luùc ñoù ñang ôû thaønh 
Antioâkia ñaõ haïnh phuùc döôøng naøo khi thaáy ñieàu ñoù vaø 
hieåu ngay söï hoaùn caûi daân ngoaïi laø coâng vieäc cuûa Thieân 
Chuùa.

Ñöøng sôï Thieân Chuùa cuûa nhöõng baát ngôø
Tieáp tuïc baøi giaûng, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ löu yù 

coäng ñoaøn raèng vieäc rao giaûng ôn cöùu ñoä cho taát caû caùc 
daân nöôùc thöïc ra ñaõ ñöôïc tieân ñoaùn trong chöông 60 saùch 
tieân tri Isaia, maëc duø nhieàu ngöôøi ñaõ khoâng hieåu ñöôïc caâu 
naøy:

“Hoï khoâng hieåu. Hoï khoâng hieåu raèng Thieân Chuùa 
laø Thieân Chuùa cuûa taát caû nhöõng ñieàu môùi meû: Chuùa ñaõ 
phaùn cuøng chuùng ta ‘Ta laøm taát caû moïi thöù neân môùi’. Ngaøi 
daïy chuùng ta raèng Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ñeán vì lyù do naøy, 
nghóa laø ñeå laøm môùi moïi söï, vaø Ngaøi vaø tieáp tuïc coâng 
vieäc canh taân naøy. Ñieàu naøy laøm cho moät soá ngöôøi sôï haõi. 
Trong lòch söû Giaùo Hoäi, töø thôøi caùc Thaùnh Toâng Ñoà cho 
ñeán nay, bao nhieâu ngöôøi ñaõ sôï haõi khi ñoái maët vôùi nhöõng 
baát ngôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa 
nhöõng söï baát ngôø.”

Baøn veà thaùi ñoä ñuùng ñaén cuûa chuùng ta vaø caùch thöùc 
giuùp chuùng ta phaân ñònh nhöõng ñieàu môùi laï, xem ñieàu 
naøo xuaát phaùt töø Thieân Chuùa, vaø ñieàu naøo khoâng phaûi töø 
ngaøi, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ laáy tröôøng hôïp cuûa hai Toâng Ñoà 
Barnabas vaø Pheâroâ laøm ví duï. Ñöùc Thaùnh Cha noùi raèng caû 
hai vò ñeàu ñaày traøn Chuùa Thaùnh Thaàn.

“Nôi caû hai vò, chuùng ta ta thaáy raèng chính Thaùnh 
Thaàn laø Ñaáng laøm cho chuùng ta nhìn thaáy söï thaät: döïa vaøo 
chuùng ta maø thoâi thì ñôn giaûn laø khoâng theå; vôùi trí khoân 
cuûa chuùng ta, chuùng ta khoâng theå. Chuùng ta coù theå hoïc 
toaøn boä lòch söû ôn cöùu ñoä, chuùng ta coù theå hoïc toaøn boä 
Thaàn hoïc, nhöng neáu khoâng coù Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng 
ta vaãn khoâng theå hieåu ñöôïc. Chính Chuùa laøm cho chuùng ta 
nhaän bieát söï thaät; hay - theo lôøi cuûa Chuùa chuùng ta - chính 
Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho chuùng ta nhaän bieát ra tieáng noùi 
cuûa Chuùa. Chuùa Gieâsu, Ñaáng laø Muïc Töû toát laønh, ñaõ phaùn 

‘Chieân ta thì nghe tieáng ta, Ta bieát chuùng vaø chuùng theo 
Ta.’”

Giaùo Hoäi di chuyeån veà phía tröôùc vôùi söï môùi meû cuûa 
Chuùa Thaùnh Thaàn

Ñöùc Thaùnh Cha ñaëc bieät nhaán maïnh raèng “Söï tieán boä 
cuûa Giaùo Hoäi laø coâng trình cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Chính 
Ngaøi khieán chuùng ta laéng nghe tieáng noùi cuûa Chuùa.” Vaø 
ngaøi ñaët caâu hoûi “Laøm sao toâi coù theå chaéc chaén raèng tieáng 
toâi ñang nghe ñaây laø tieáng noùi cuûa Chuùa Gieâsu, laøm sao 
toâi bieát nhöõng gì toâi caûm thaáy mình phaûi laøm ñöôïc thuùc 
ñaåy bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn?”. Ñöùc Thaùnh Cha ñaùp: “Caâu 
traû lôøi laø baèng caùch caàu nguyeän”. Ngaøi giaûi thích nhö sau:

“Neáu khoâng coù lôøi caàu nguyeän, thì chuùng ta khoâng 
coù choã cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Haõy caàu xin Chuùa ban cho 
chuùng ta aân suûng naøy: ‘Laïy Chuùa, xin ban cho chuùng con 
Thaùnh Thaàn Chuùa ñeå chuùng con luoân luoân coù theå phaân 
ñònh ñöôïc nhöõng gì chuùng con phaûi laøm,’ tröôùc nhöõng vaãn 
ñeà ña daïng vaø khaùc bieät. Thoâng ñieäp doïc daøi lòch söû Giaùo 
Hoäi luoân luoân laø theá naøy: Giaùo Hoäi tieán böôùc, Giaùo Hoäi ñi 
veà phía tröôùc vôùi nhöõng baát ngôø, vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa 
Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng ta phaûi bieát phaân ñònh, vaø ñeå 
phaân ñònh thì phaûi caàu nguyeän, chuùng ta phaûi xin aân suûng 
naøy. Barnabas ñöôïc ñaày traøn Chuùa Thaùnh Thaàn vaø oâng 
nhaän ra ngay. Thaùnh Pheâroâ ñaõ nhaän ra vaø noùi, ‘Nhöng toâi 
laø ai maø phuû nhaän Pheùp Röûa ôû ñaây?’ Chuùa Thaùnh Thaàn 
khoâng daãn daét chuùng ta ñeán choã laàm laïc ñaâu. Nhöng, thöa 
cha, laøm sao cöù laøm moïi söï roái tung leân nhö theá? Sao 
khoâng ñeå chuùng ta laøm moïi thöù theo caùch chuùng ta vaãn 
laøm, laø caùch maø chuùng ta caûm thaáy an toaøn hôn ...”

Ñôøi soáng Kitoâ höõu khoâng phaûi laø moät vieän baûo taøng 
cuûa kyù öùc

Theo Ñöùc Thaùnh Cha, naõo traïng “chuùng ta laøm moïi 
thöù theo caùch chuùng ta vaãn laøm” bôûi vì “ñoù laø caùch chuùng 
ta vaãn laøm” laø moät thaùi ñoä cheát. Ngaøi khuyeán khích caùc 
tín höõu, “Haõy chaáp nhaän ruûi ro, vôùi lôøi caàu nguyeän, vaø sau 
ñoù, vôùi söï khieâm toán ñeå chaáp nhaän nhöõng gì Chuùa Thaùnh 
Thaàn ñoøi hoûi chuùng ta phaûi thay ñoåi.” Ñoù môùi laø con 
ñöôøng.

“Chuùa ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng, neáu chuùng ta aên 
thòt Ngaøi vaø uoáng maùu Ngaøi, chuùng ta seõ coù söï soáng. Baây 
giôø chuùng ta tieáp tuïc cöû haønh thaùnh leã naøy, vôùi nhöõng lôøi 
sau: ‘Laïy Chuùa, Chuùa laø Ñaáng ñang hieän dieän ôû ñaây vôùi 
chuùng con trong Bí Tích Thaùnh Theå, Chuùa laø Ñaáng seõ ôû 
vôùi chuùng con, xin ban cho chuùng con aân suûng cuûa Chuùa 
Thaùnh Thaàn. Xin cho chuùng con ôn ñöøng sôï vôùi söï vöõng 
tin khi Chuùa Thaùnh Thaàn noùi vôùi chuùng con haõy böôùc veà 
phía tröôùc.’ Trong Thaùnh leã naøy, chuùng ta haõy xin cho coù 
söï can ñaûm naøy, söï can ñaûm toâng ñoà naøy ñeå mang laïi söùc 
soáng cho ñôøi soáng Kitoâ cuûa chuùng ta vaø ñöøng ñeå ñôøi soáng 
aáy thaønh moät vieän baûo taøng cuûa kyù öùc.”
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“Abide in me, and I in you”
Scripture: John 15:1-8

“I am the true vine, and my Father is the vine dresser. 2 Every branch of mine that bears no fruit, he takes 
away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more fruit. 3 You are already made 
clean by the word which I have spoken to you. 4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit 
by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. 5 I am the vine, you are the 
branches. He who abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do 
nothing. 6 If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers; and the branches are 
gathered, thrown into the fire and burned. 7 If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever 
you will, and it shall be done for you. 8 By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove 
to be my disciples.

Meditation: Why does Jesus speak of himself 
as the true vine? The image of the vine was a rich 
one for the Jews since the land of Israel was 
covered with numerous vineyards. It had religious 
connotations to it as well. Isaiah spoke of the house 
of Israel as “the vineyard of the Lord”(Isaiah 5:7). 
Jeremiah said that God had planted Israel “as his 
choice vine” (Jeremiah 2:21). While the vine became 
a symbol of Israel as a nation, it also was used in 
the scriptures as a sign of degeneration. Isaiah’s 
prophecy spoke of Israel as a vineyard which 
“yielded wild grapes” (see Isaiah 5:1-7). Jeremiah 
said that Israel had become a “degenerate and 
wild vine” (Jeremiah 2:21). When Jesus calls himself 
the true vine he makes clear that no one can claim 
their spiritual inheritance through association with 
a particular people or bloodline. Rather, it is only 
through Jesus Christ that one can become grafted 
into the true “vineyard of the Lord”.

Jesus offers true life - the abundant life 
which comes from God and which results in 
great fruitfulness. How does the vine become 
fruitful? The vine dresser must carefully prune 
the vine before it can bear good fruit. Vines 

characteristically have two kinds of branches - 
those which bear fruit and those which don’t. The 
non-bearing branches must be carefully pruned 
back in order for the vine to conserve its strength 
for bearing good fruit. Jesus used this image to 
describe the kind of life he produces in those who 
are united with him - the fruit of “righteousness, 
peace, and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17). 
Jesus says there can be no fruit in our lives apart 
from him. The fruit he speaks of here is the fruit of 
the Holy Spirit (see Galatians 5:22-23).

There is a simple truth here: We are either fruit-
bearing or non-fruit-bearing. There is no in-between. 
But the bearing of healthy fruit requires drastic 
pruning. The Lord promises that we will bear much 
fruit if we abide in him and allow him to purify us. Do 
you trust in the Lord’s abiding presence with you?

“Lord Jesus, may I be one with you in all that I 
say and do. Draw me close that I may glorify you 
and bear fruit for your kingdom. Inflame my heart 
with your love and remove from it anything that 
would make me ineffective or unfruitful in loving 
and serving you as my All.”
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Giaùo Hoäi ngaøy hoâm nay laø Giaùo Hoäi cuûa caùc vò töû ñaïo
Ñaëng Töï Do4/24/2015

Xuùc ñoäng tröôùc caùi cheát thöông taâm cuûa 28 vò Kitoâ 
höõu ngöôøi Ethioâpia trong ñoù 12 vò bò quaân khuûng boá 
Hoài Giaùo IS chaët ñaàu vaø 16 vò bò chuùng baén cheát vaø 
nhöõng tröôøng hôïp baùch haïi ñaày thöông taâm khaùc, 
Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ daønh thaùnh leã saùng thöù Ba 21 
thaùng Tö ñeå caàu nguyeän cho caùc ngaøi. Trong thaùnh 
leã ngaøi nhaán maïnh raèng Giaùo Hoäi cuûa chuùng ta ngaøy 
hoâm nay laø moät Giaùo Hoäi cuûa caùc vò töû ñaïo.
Khi phaân tích baøi ñoïc thöù nhaát trong saùch Toâng Ñoà 
Coâng Vuï keå laïi bieán coá thaùnh Steâphanoâ, vò töû ñaïo 
tieân khôûi bò neùm ñaù cho ñeán cheát, Ñöùc Thaùnh Cha 
ñaõ noùi veà "nhöõng anh em chuùng ta bò caét ñöùt cuoáng 
hoïng treân baõi bieån Libya", veà "caäu beù Pakistan bò 
thieâu soáng bôûi ñaùm baïn cuûa vì nieàm tin Kitoâ cuûa 
mình” vaø “nhöõng ngöôøi di cö ñaõ bò neùm töø treân 
thuyeàn xuoáng bieån” chæ vì hoï laø caùc Kitoâ höõu.
Ñöùc Thaùnh Cha noùi: Caùc vò töû ñaïo khoâng caàn "baùnh 
naøo khaùc" tröø baùnh duy nhaát laø Chuùa Gieâsu, vaø 
thaùnh Steâphanoâ khoâng coù nhu caàu ñeå tìm kieám moät 
thoûa hieäp hay thöông löôïng vôùi nhöõng keû ñaõ ñöa 
ngaøi ñeán caùi cheát.
Ñöùc Thaùnh Cha cuõng chæ ra raèng tröôùc chöùng taù 
quyeát lieät cuûa thaùnh Steâphanoâ nhöõng keû baét bôù ngaøi 
“ñaõ bòt tai vaø voäi vaõ nhaát teà xoâng vaøo ngaøi”.
Cuõng gioáng nhö Chuùa Gieâsu, thaùnh Steâphanoâ ñaõ 
phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng lôøi chöùng doái vaø söï giaän 
döõ cuûa ngöôøi daân. Thaùnh Steâphanoâ nhaéc nhôû caùc 
tröôûng laõo vaø caùc thaày thoâng luaät raèng toå tieân cuûa 
hoï ñaõ töøng baét bôù caùc tieân tri khaùc vì loøng trung tín 
cuûa caùc ngaøi vôùi Lôøi Chuùa, vaø khi ngaøi moâ taû thò 
kieán cuûa mình veà caùc taàng trôøi môû ra "vaø Con ngöôøi 
ñöùng beân höõu Thieân Chuùa" hoï khoâng muoán nghe 
nhöng ñaõ ñaåy ngaøi ra ngoaøi thaønh baét ñaàu neùm ñaù 
Ngaøi.
Ñöùc Thaùnh Cha nhaän xeùt raèng: "Lôøi Chuùa luoân bò 
töø choái bôûi moät soá ngöôøi. Lôøi Chuùa laø baát tieän moät 
khi anh chò em coù moät con tim baèng ñaù, moät khi anh 
chò em coù moät traùi tim ngoaïi giaùo, vì Lôøi Chuùa seõ 
yeâu caàu anh chò em böôùc tôùi coá gaéng ñeå thoûa maõn 
côn ñoùi cuûa anh chò em vôùi baùnh maø Chuùa Gieâsu ñaõ 
ñeà caäp ñeán. Trong lòch söû cuûa Maïc Khaûi nhieàu vò 
töû ñaïo bò gieát chæ vì loøng trung tín ñoái vôùi ñöùc tin vaø 
loøng trung thaønh cuûa hoï ñoái vôùi Lôøi Chuùa, laø söï thaät 

cuûa Thieân Chuùa ".
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp tuïc so saùnh söï töû ñaïo cuûa 
thaùnh Steâphanoâ vôùi cuoäc thöông khoù cuûa Chuùa 
Gieâsu vôùi nhaän xeùt raèng caû thaùnh Steâphanoâ "cuõng 
ñaõ cheát vôùi loøng cao thöôïng Kitoâ Giaùo laø söï tha thöù, 
vaø caàu nguyeän cho keû thuø cuûa ngaøi".
Vaø thaät mæa mai raèng nhöõng ai baùch haïi caùc tieân tri 
ñeàu tin raèng hoï ñaõ laøm vì vinh quang Thieân Chuùa; 
hoï nghó raèng hoï ñaõ thöïc thi ñuùng giaùo huaán cuûa 
Thieân Chuùa.
Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi tieáp: “Hoâm nay toâi muoán nhaéc 
nhôù raèng lòch söû ñích thöïc cuûa Giaùo Hoäi laø lòch söû 
cuûa caùc thaùnh vaø caùc vò töû ñaïo. Toâi bieát nhieàu ngöôøi 
ñaõ bò ñaøn aùp vaø gieát haïi bôûi nhöõng keû nghó raèng hoï 
ñang sôû höõu ‘söï thaät’, laø nhöõng keû maø con tim ñaõ bò 
baêng hoaïi bôûi caùi ‘söï thaät’ aáy.
“Trong nhöõng ngaøy, coù bieát bao nhieâu Steâphanoâ 
treân theá giôùi! Chuùng ta haõy nghó ñeán nhöõng anh 
em chuùng ta bò caét coå hoïng treân baõi bieån ôû Libya; 
haõy nghó caùc chaøng trai treû, nhöõng ngöôøi bò thieâu 
soáng bôûi baïn beø cuûa mình chæ vì laø moät Kitoâ höõu; 
chuùng ta haõy nghó veà nhöõng ngöôøi di cö bò quaêng 
ra khoûi thuyeàn cuûa hoï trong vuøng bieån roäng bôûi 
nhöõng ngöôøi di cö khaùc chæ vì nieàm tin Kitoâ, chuùng 
ta haõy nghó ñeán hai ngaøy tröôùc ñaây khi nhöõng ngöôøi 
Ethiopia bò aùm saùt chæ vì hoï laø caùc tín höõu Kitoâ ... vaø 
tröôøng hôïp cuûa nhieàu ngöôøi khaùc nöõa. Nhieàu ngöôøi 
trong soá hoï, chuùng ta thaäm chí khoâng bieát ñeán vaø 
nhöõng ngöôøi ñang ñau khoå trong caùc nhaø tuø vì hoï 
laø Kitoâ höõu ... Giaùo Hoäi ngaøy nay laø moät Giaùo Hoäi 
cuûa caùc vò töû ñaïo: hoï phaûi chòu ñau khoå, hoï thí maïng 
soáng mình vaø chuùng ta nhaän ñöôïc caùc ôn laønh cuûa 
Thieân Chuùa nhôø caùc chöùng taù cuûa hoï”.
Ñöùc Giaùo Hoaøng cuõng chæ ra raèng coù raát nhieàu “vò 
töû ñaïo aån danh, ñoù laø nhöõng ngöôøi nam nöõ trung 
thaønh vôùi tieáng goïi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nhöõng 
ngöôøi ñang tìm kieám nhöõng caùch thöùc môùi vaø nhöõng 
con ñöôøng daãn ñöa anh em cuûa mình neân toát hôn 
trong tình yeâu cuûa Thieân Chuùa”
Ñöùc Thaùnh Cha nhaän xeùt raèng hoï thöôøng bò nghi 
ngôø, phæ baùng vaø böùc haïi bôûi raát nhieàu Hoäi Ñoàng 
Coâng Toïa laø nhöõng ngöôøi nghó raèng hoï laø chuû sôû 
höõu cuûa chaân lyù.


