
   

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 26-5: 

Thứ Hai 25-5: Th. Bêđa, Th. Gregôriô VII, Th. Maria Pazzi

Thứ Tư  27-5: 

CHúA NHậT Lễ CHúA THáNH THầN HIệN XuốNG - NGày 24 / 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
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
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 28-5:

Thứ Sáu 29-5:   

Thứ Bảy 30-5: 



I. THIÊN CHÚA LÊN TIẾNG (38,1 - 42,6)
Thiên Chúa trả lời những vấn nạn của ông Gióp qua hai diễn từ 

1. Diễn từ thứ nhất (38,1- 40,2)

Thiên Chúa tra vấn Gióp về những kỳ công của công trình tạo 
dựng, biểu lộ sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài: đặt nền móng 
cho trái đất (câu 4-7), vạch ranh giới cho đại dương (8-11), điều hành 
ánh sáng cho vũ trụ (12-15). Tiếp đó Thiên Chúa nói đến những điều 
kỳ diệu trong vũ trụ, cụ thể là hiện tượng thời tiết (22-30) và thế giới 
động vật (38,39 - 39,30). Tất cả chứng tỏ rằng Thiên Chúa không chỉ 
tạo dựng vũ trụ mà còn tiếp tục bảo tồn vũ trụ bằng sự quan phòng 
của Người. Diễn từ này nhằm trả lời vấn nạn của Gióp cho rằng không 
hề có kế hoạch, định hướng hay sự quan phòng nào trong thế giới 
này (38,2).

2. Diễn từ thứ hai (40,6 - 41,26)

Xem ra ông Gióp đã muốn lên án Thiên Chúa để biện hộ cho 
sự vô tội của mình. Nhưng có thực sự cần phải làm như thế không 
(40,8)? Diễn từ nhắc tới hai con thú Behemoth và Leviathan. Các học 
giả cho rằng đây là hà mã và giao long. Tuy nhiên điều quan trọng 
hơn là hai con thú này tượng trưng cho sự hỗn mang thuở đầu tạo 
dựng. Thiên Chúa hỏi Gióp xem liệu ông có chế ngự được sự hỗn 
mang đó không? Những lời chất vấn của Thiên Chúa đưa ông ra khỏi 
nỗi đau của bản thân để mở rộng tầm nhìn đến toàn thể vũ trụ, khám 
phá sự khôn ngoan và quyền năng Thiên Chúa bao trùm tất cả.

II. ĐOẠN KẾT (42,7-17)

Chúa trách mắng những người bạn của ông Gióp vì đã nói về Ngài 
không đúng. Họ chỉ nói về Thiên Chúa từ nhãn quan chật hẹp của 
họ. Đồng thời Chúa khôi phục tài sản cho ông Gióp và phúc lành của 
Người chan chứa trên ông.

III. Ý NGHĨA CỦA SÁCH GIÓP

1. Vấn đề người vô tội phải chịu đau khổ

Đau khổ là chủ đề chính trong những cuộc tranh luận giữa ông 
Gióp và bạn hữu ông. Họ khẳng định rằng đau khổ là hình phạt của 
tội (x. 4,7-9; 8,20; 11,4-6). Khi Gióp phủ nhận khẳng định này trong 
trường hợp của ông thì họ trả lời: “Trước nhan Thiên Chúa, phàm 
nhân cho mình là công chính thế nào được! Và đứa con do người phụ 
nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch?” (25,4-6; 14,1-4; 
15,14). Tóm lại là không thể có chuyện người vô tội phải chịu đau 
khổ. Thế nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, và đã có những câu trả 
lời khác trong sách Gióp. Đau khổ là một huyền nhiệm và chúng ta 
là ai mà có thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa (11,7-10; 15,8-9; 
42,3). Đau khổ là phương thế Chúa dùng để giáo huấn ta và làm cho 
ta nên tốt hơn (5,17-18; 36,15). Thiên Chúa cho phép đau khổ xảy ra 
để thử thách đức độ của người công chính (chương 1-2). Những câu 
trả lời trên làm nổi bật hai điều: một bên là sự vô tội của con người 
và một bên là sự công chính của Thiên Chúa. Bạn hữu của ông Gióp 
cũng như chính ông đều nhấn mạnh đến sự công chính của Thiên 
Chúa. Bạn hữu ông nhấn mạnh điều này vì đó là cách giải thích 
truyền thống. Còn ông Gióp nhấn mạnh điều này vì đó là nền tảng để 
ông dựa vào mà kêu xin Thiên Chúa lắng nghe và phán xử cho ông.

Cho dù đau khổ được xem như chủ đề lớn của sách Gióp, thực 
ra đây không phải là vấn đề chính. Bởi lẽ người đọc đã biết ngay từ 
đầu rằng đau khổ mà ông Gióp phải chịu là để thử thách chứ không 
phải hình phạt: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi 
chăng?” (1,9). Đàng khác nếu coi đau khổ là chủ đề chính thì xem ra 
vấn đề vẫn không được giải quyết, kể cả câu trả lời của Chúa xem ra 
cũng chẳng soi sáng gì hơn.

2. Huyền nhiệm đau khổ và mối tương quan với Thiên Chúa

Đau khổ là một huyền nhiệm hơn là một vấn đề. Vấn đề (hay 
bài toán) là cái gì ở trước mắt ta và ta giải quyết một lần là xong, 
dù khó khăn đến mấy. Còn huyền nhiệm là một thực tại ta bị nhận 
chìm trong đó, suy nghĩ về nó nhưng đồng thời hít thở trong nó, 
đau khổ và hạnh phúc trong nó. Tình yêu, đau khổ và sự chết là 
những huyền nhiệm lớn trong đời. Như thế cần nhìn huyền nhiệm 
đau khổ trong những tương quan sống.

Đối với ông Gióp, nỗi đau khổ lớn nhất là ở chỗ ông cảm thấy 
mơ hồ về mối tương quan giữa ông và Thiên Chúa. Trước đây 
Chúa sống với ông như người bạn (chương 29), còn bây giờ lại 
như thù địch (13,24). Đặt mình trong bối cảnh đó, sẽ thấy câu trả 
lời của Chúa đã soi sáng cho ông Gióp, không phải vì diễn từ đó 
đưa ra một câu trả lời rõ ràng về mặt lý luận, nhưng vì diễn từ đó 
khẳng định rằng Thiên Chúa vẫn luôn ở đó khi Gióp đau khổ và 
luôn lắng nghe lời than thở của ông. Nghĩa là Thiên Chúa khẳng 
định mối quan hệ tốt đẹp giữa Ngài và ông Gióp, và như thế Gióp 
khám phá ra rằng ông không cô độc trong đau khổ, Chúa vẫn ở 
đó với ông. Đó chính là sức mạnh cho phép ông vượt qua mọi khó 
khăn thử thách. Hiểu như thế, sách Gióp không nhằm bàn luận 
một vấn đề thần học cho bằng là một tiếp cận mầu nhiệm đức tin, 
mầu nhiệm về mối tương quan của ta với Thiên Chúa.

Trong ý hướng trên, ta khám phá những thay đổi nơi bản 
thân ông Gióp. Trước kia Gióp là người rất đạo đức nhưng xem 
ra không thực tế cho lắm. Rồi thử thách xảy ra liên tiếp, ông phải 
suy nghĩ về những gì ông trải nghiệm xuyên qua những lần tranh 
luận với bạn hữu. Cuối cùng ông nhìn nhận rằng trước kia ông 
chỉ biết Chúa nhờ người ta nói lại, nhưng bây giờ chính mắt ông 
chứng kiến. Vì thế “điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con 
sấp mình thống hối ăn năn” (42,6). Gióp đã trở thành con người 
khác với một sự thay đổi sâu xa xuyên qua những kinh nghiệm 
đời sống.

3. Đâu là dung nhan đích thực của Thiên Chúa?

Các bạn hữu của ông Gióp đã nói rất nhiều về Chúa và nhân 
danh sự công chính của Chúa mà lên án ông. Nhưng cuối cùng 
chính Chúa lên tiếng: “Các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta 
như Gióp, tôi tớ của Ta” (42,7-8). Gióp đã nói đúng đắn về Chúa. 
Có thể hiểu “đúng đắn” theo hai nghĩa: Gióp đã nói “cách đúng 
đắn” và Gióp đã nói “những điều đúng đắn.”

Gióp đã nói cách đúng đắn vì ông nói thật với lòng mình. Ông 
không ngần ngại nói lên nỗi đau của mình, cả những mối hoài 
nghi và hoang mang của mình. Mối quan hệ đích thực với Thiên 
Chúa phải được xây dựng trên sự thật. Không phải ông không biết 
những cách giải thích truyền thống, những lập luận thần học về 
Thiên Chúa mà bạn bè ông nêu ra, nhưng ông không cảm thấy 
thoả mãn với những lập luận đó, và ông nói thật những suy tư, 
những cảm nghiệm của mình. Nói về Chúa, dù hay cách mấy mà 
không có sự chân thật, vẫn chỉ là giả dối.

Đồng thời Gióp đã nói “những điều đúng đắn” về Chúa. Các 
bạn hữu của ông Gióp nghĩ rằng họ biết về Chúa nhưng thục ra 
họ đã đóng khung Thiên Chúa trong khuôn khổ chật hẹp của 
những khái niệm và lý luận chật hẹp của con người. Trong khi đó 
Thiên Chúa là mầu nhiệm không thể dò thấu, Người vượt trên tất 
cả và những khái niệm của con người trở thành ngu xuẩn trước 
thực tại vô cùng huyền nhiệm này (42,8). Chính Thiên Chúa nhắc 
nhớ cho các bạn hữu của Gióp như thế và cũng nhắc nhớ cho tất 
cả chúng ta.

Câu ghi lòng cho tuần: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần
Ga 20, 21-22

Tuaàn 62: 
(chương 22-42)
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Thông báo về Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31/5
Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 sẽ có thánh lễ cho các em Thêm Sức lúc 10 giờ sáng.  Vì thánh lễ này hơi dài và 
đông hơn thường lệ nên cha chánh xứ quyết định đời thánh lễ 12 giờ trưa tới 12:30pm.  Các thánh lễ khác 
trong ngày Chúa Nhật này vẫn đúng giờ, không thay đổi.   Xin quý vị thông báo cho những người thân quen.

Thông Báo về các Thánh Lễ trong tháng Sáu

Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6, quý cha sẽ tham dự buổi họp Convocation của địa phận.  Buổi họp này 
được tổ chức 2 năm một lần, triệu tâp tất cả linh mục trong địa phận về họp với Đức cha.  
Vì thế chương trình Thánh lễ trong tuần đầu của tháng Sáu như sau:
Thứ Hai ngày 1/6:   Vẫn có lễ 7 giờ sáng.  Không có lễ 7 giờ chiều 
Thứ Ba ngày 2/6:     Không có lễ sáng và chiều
Thứ Tư ngày 3/6:    Không có lễ sáng và chiều
Thứ Năm ngày 4/6: Không có lễ 7 giờ sáng, có lễ 7 giờ chiều
Thứ Sáu ngày 5/6:   Có lễ sáng và chiều
Thứ Bảy ngày 6/6:   Không có lễ sáng.  Có lễ 6 giờ chiều
Xin quý vị thông báo cho những người thân quen.

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 5 & 6 / 2015

31/05:  Các em Thêm Sức lúc 10am
04/06:  Thứ Năm đầu tháng - Chầu Thánh Thể bắt đầu sau thánh lễ 7pm 
05/06:  Thứ Sáu đầu tháng
 Chầu Thánh Thể  nguyên ngày  từ 7:30am - 7:00pm tại nhà Nguyện
06/06:  Lớp Rửa tội trẻ em lúc 7:00PM tại phòng 115 TTTAP
07/06:  Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Bổn mạng Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
12/06:  Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng đoàn Liên Minh Thánh Tâm
12/06:  Thánh lễ các gia đình - Chầu Thánh Thể nguyên ngày từ 7:30am - 7pm tại nhà Nguyện
13/06:  Kính Thánh Antôn - Bổn mạng giáo khu 12
28/06:  Xin tiền lần II giúp Peter’s Pence tòa thánh (Works of the Holy Father).
28/06:  Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bổn Mạng giáo xứ & Bổn mạng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
29/06:  Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng cha Chánh Xứ (Thánh Phêrô)
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Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 24/5/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 4    Ô/B Nguyễn Phi Long        214-703-0900
            1101 Havencrest Ct., Garland, TX 75040

Giáo Khu 5    Ô/B Nguyễn Văn Dần        214-546-5734
            9754 Windham Dr., Dallas, TX 75243

Giáo Khu 6    A/C Nguyễn Văn Tiến        972-479-0230
            8136 Clearspring Rd., Dallas, TX 75240

Giáo Khu 11  A/C Hồ Đức Thắng & Sen    310-561-2504
            6023 Laurel Crest Lane, Sachse, TX 75048

Thông báo 
Văn Phòng Khối Giáo Dục

•  Sẽ KHÔNG NHẬN ĐƠN GHI DANH HỌC
   SINH  (ngày cuối cùng để ghi danh là 
   17 tháng 05)
•  Sẽ KHÔNG LÀM VIỆC MÙA HÈ
•  Sẽ MỞ CỬA LẠI 8/16/2015

Xin theo dõi tờ Mục Vụ Tháng 8 
để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quí vị Phụ Huynh

Chúc Mừng Bổn Mạng và Kỷ Niệm 25 năm thành lập ca đoàn Thánh Linh

Nhân ngày 24 tháng 5, lễ kính Chúa Thánh Thần và cũng là bổn mạng của ca đoàn Thánh Linh.
Xin chúc mừng Ca đoàn nhân ngày lễ Bổn mạng và đặc biệt chúc mừng 25 năm thành lập ca đoàn. 
Giáo xứ trân trọng và ghi nhận những nỗ lực hy sinh không ngừng nghỉ của quý anh chị trong suốt 25 
năm qua.
Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban nhiều ơn lành trên mỗi Ca viên, trên từng gia đình quý anh chị để 
mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng hết khả năng cùng với lòng nhiệt thành. 
Xin cầu chúc ca đoàn luôn trên đà thăng tiến, hầu chu toàn tốt đẹp con đường phụng sự Thiên Chúa 
và phục vụ giáo xứ.

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn 

vào ngày thứ bảy 23/5/2015 của 2 đôi tân hôn:

Traàn Tín &ø Phaïm Quyønh Anh
Và 

William Ziegler & Hailey Nguyeãn
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.



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

V Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng - Naêm B Ngaøy 24-5-2015  Vv Trang 5 v

PHÂN ƯU

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
xin chân thành phân ưu cùng tang quyến trước sự ra đi của:

 Ông Phanxicô Vũ Đình Hòa (1940-2015)
Tạ thế ngày 15/5/2015

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh,
cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxicô

về Thiên Đàng cùng ban niềm an ủi và cậy trông cho tang quyến.

  

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:      $12,258.00
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ 
(SDB 2649-2650):      $110.00
Tiền Quảng Cáo:      $360.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):       $50.00
Catholic Communication Campaign: $3,137.00

SDB Tên                             Số Tiền
0273 Nguyễn Đức Thái  $10.00
0340 Phạm Văn Hùng           $500.00
0501 Đào Huy Hải     $6.00
0617 Đinh Quan Hưng           $105.00
0661 Trần Quý Đôn              $20.00
0664 Tô Trợ      $5.00
  Crawfish Festival        $6,517.00
  Verizon (Tuan Pham, Hoang 
 Tran and Hong Vo)        $2,250.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 17/5/2015

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):

SDB Tên                       Số Tiền
0284 Nguyễn Hữu Hoàng    $300.00
0344 Hoàng Vang    $600.00
0455 Lương Mộng Lan Nương  $200.00

SDB Tên                             Số Tiền
0963 Trần Bằng Giang    $5.00
1209 Nguyễn Ngọc Minh  $10.00
1823 Phạm Huy Thể           $200.00
1830 Nguyễn Huy Đắc  $20.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần    $5.00
2362 Phạm Quốc Anh  $20.00
2375 Trần Đình Ruyên    $5.00
2378 Nguyễn Văn Triệu  $10.00
2600 Nguyễn Đức Tuệ  $20.00

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):
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Thông Báo Hội Tương Tế
Hội viên: Giuse Phạm Ngợi, sinh ngày 20-9-1943

Đã tạ thế ngày 29/4/2015
Căn cứ vào số hội viên còn đóng tang phí là 212 người.

Hội sẽ xuất quỹ ứng trước số tiền giúp tang phí là $2,120 trao cho gia đình người quá cố
Xin mỗi hội viên góp $10 tang phí 

Thời hạn đóng góp trong vòng 3 tuần, kể từ tuần nầy .
Nơi nhận: bà Phiến bàn xin lễ Chúa Nhật 

Hoặc viết ngân phiếu trả cho: Hoi Tuong Te , gừi văn phòng nhờ chuyển

Martyrs: the greatest witnesses
MAY 14, 2015 BY BISHOP KEVIN J. FARRELL 

I wonder why it is so difficult for us here in the United States to connect with our Christian brothers and sisters 
in other parts of the world who are suffering persecution and even martyrdom?
Recently a bishop in Kenya asked why that there was so little international response to the fact that 147 students 
were singled out to be murdered in a terrorist raid on a university because they were Christians. He compared it 
to the Charlie Hebdo terrorist killing in France that generated so much international outrage, and wondered why 
the Hebdo incident had generated such international outrage in Europe and North America while there was so 
little over the slaying of the Kenyan Christian students.
In fact here in our country we are more concerned with internecine squabbles than the fact that worldwide 
Christians, Catholics and Protestants, are dying for their faith in greater numbers than ever before.
Pope Francis has stated that “there are more persecuted Christians in the world today than there were in the first 
centuries of Christianity.” The term martyr is derived from the Greek word for witness. Referring to the 
persecution Christians are suffering in many areas of the Middle East, Africa and India, the Holy Father continued 
“when historical situations require a strong witness, there are martyrs, the greatest witnesses. And the Church 
grows thanks to the blood of the martyrs.”
Certainly the Pope’s words reflect what is happening in Africa. Think of the 21 Coptic Christian men beheaded 
this year in Libya or the 147 Christian students singled out at Garissa University in Kenya and murdered. There 
are many other instances, the Christian girls taken from their school in Nigeria and still held hostage or the 12 
African refugees thrown into the Mediterranean to drown when it was discovered they were Christian.
All are modern-day martyrs, and all are from Africa where USA Today recently reported, “The [Christian] faith 
has grown exponentially in sub-Saharan Africa, from just 9% of the population in 1910 to 63% today.
Perhaps the answer to the Kenyan bishop’s question is that in our complacent comfort it is easy to turn our attention 
away from what others are enduring for their Christian discipleship. Or maybe, we are afraid to ask ourselves if 
our faith is as strong as those who are accepting martyrdom rather than denying being disciples of Jesus.
Let us continue to pray for all Christians around the world who are persecuted and murdered because of their faith.
Image credit: People attend a memorial vigil in Nairobi, Kenya, April 7, for the 147 people killed in an attack on 
Garissa University College. Kenyan bishops are urging the government to step up security and for citizens to 
remain united after al-Shabab militants attacked the college campus April 2. (CNS photo/Goran Tomasevic, Reuters)
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Gospel Reading: John 20:19-23 

On the evening of that day, the first day of the week, the 
doors being shut where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came  and stood among them and said to 
them, “Peace be with you.”  When he had said this, he 
showed them his hands and his side. Then the disciples 
were glad when they saw the Lord.  Jesus said to them 
again, “Peace be with you. As the Father has sent me, 
even so I send you.”  And when he had said this, he 
breathed on them, and said to them, “Receive the Holy 
Spirit.  If you forgive the sins of any, they are forgiven; 
if you retain the sins of any, they are retained.” 

New Testament Reading: Acts 2:1-11 

When the day of Pentecost had come, they were all 
together in one place.  And suddenly a sound came from 
heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the 
house where they were sitting.  And there appeared to 
them tongues as of fire, distributed and resting on each 
one of them.  And they were all filled with the Holy 
Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit 
gave them utterance.  Now there were dwelling in 
Jerusalem Jews, devout men from every nation under 
heaven.  And at this sound the multitude came together, 
and they were bewildered, because each one heard them 
speaking in his own language.  And they were amazed 
and wondered, saying, “Are not all these who are 
speaking Galileans?  And how is it that we hear, each of 
us in his own native language?  Parthians and Medes and 
Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and 
Cappadocia, Pontus and Asia,  Phrygia and Pamphylia, 
Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and 
visitors from Rome, both Jews and proselytes,  Cretans 
and Arabians, we hear them telling in our own tongues 
the mighty works of God.” 

Meditation:  Do you know and experience in your own 
life the gift and power of the Holy Spirit? After his death 
and resurrection Jesus promised to give his disciples the 
gift of the Holy Spirit. He said to them, Receive the Holy 
Spirit! (John 20:22) Jesus knew that his disciples would 
need the power of the Holy Spirit to carry out the mission 
entrusted to them. The gift of the Holy Spirit was 
conditional upon the ascension of Jesus to the right hand 
of the Father. That is why Jesus instructed the apostles to 
wait in Jerusalem until you are clothed with power from 

  Pentecost Sunday: “Receive the Holy Spirit!”

on high (Luke 24:49). Why did they need power from on 
high? The Gospels tell us that Jesus was filled with the 
Holy Spirit when he was baptized at the Jordan River: 
“And John bore witness, ‘I saw the Spirit descend as a 
dove from heaven, and it remained on him... this is he 
who baptizes with the Holy Spirit’” (John 1:32,33; Mark 
1:8; Matthew 3:11). 
“And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the 
Jordan, and was led by the Spirit for forty days in the 
wilderness... and Jesus returned in the power of the Spirit 
into Galilee” (Luke 4:1,14).
Just as Jesus was anointed with the Spirit at the beginning 
of his ministry, so the disciples needed the anointing of 
the Holy Spirit to carry out the mission entrusted to them 
by Jesus. The Holy Spirit is given to all who are baptized 
into Jesus Christ to enable us to live a new way of life - a 
life of love, peace, joy, and righteousness (Romans 
14:17). The Holy Spirit fills our hearts with the love of 
God (Romans 5:7), and he gives us the strength and 
courage we need in order to live as faith-filled disciples 
of the Lord Jesus. The Spirit helps us in our weakness 
(Romans 8:26), and enables us to grow in spiritual 
freedom - freedom from doubt, fear, and from slavery to 
our unruly desires (2 Corinthians 3:17; Romans 8:21). 
The Spirit instructs us in the ways of God, and guides us 
in living according to God’s will. The Spirit is the source 
and giver of all holiness. Isaiah foretold the seven-fold 
gifts that the Spirit would give: wisdom, understanding, 
counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord 
(Isaiah 11:2). 
The gift of Pentecost - the outpouring of the Holy Spirit, 
and the spiritual gifts and blessings of God - are made 

[Xem tiếp trang 8]
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possible through the death, resurrection, and ascension of the Lord Jesus. After his resurrection Jesus “breathed” on his 
disciples and gave them the Holy Spirit. Just as God breathed life into Adam, so the gift of the Holy Spirit is an impartation 
of  “new life” for his people. With the gift of the Holy Spirit a new creation begins. God recreates us for his glory. Jesus’ 
gift of peace to his disciples was more than an absence of trouble. His peace included the forgiveness of sins and the 
fulness of everything good. Do you want power to live a faith-filled life as a disciple of Jesus? Ask the Father to fill you 
with the power of his Holy Spirit (Luke 11:13). 
Basil the Great (329-379 AD), an early church father, explains the role of the Holy Spirit in our lives: 
“The Spirit restores paradise to us and the way to heaven and adoption as children of God; he instills confidence that we 
may call God truly Father and grants us the grace of Christ to be children of the light and to enjoy eternal glory. In a word, 
he bestows the fullness of blessings in this world and the next; for we may contemplate now in the mirror of faith the 
promised things we shall someday enjoy.  If this is the foretaste, what must the reality be? If these are the first fruits, what 
must be the harvest?” (From the treatise by Basil on The Holy Spirit)
The Lord Jesus offers each one of us the gift and power of his Holy Spirit. He wants to make our faith strong, give us hope 
that endures, and a love that never grows cold. He never refuses to give his Spirit to those who ask with expectant faith. 
Jesus instructed his disciples to ask confidently for the gift of the Spirit: “If you then, who are evil, know how to give good 
gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!” (Luke 11:13).  
Do you thirst for God and for the abundant life he offers through the gift of his Spirit?
“Lord Jesus, I thank you for the gift of Pentecost and for the new life you offer in the Holy Spirit. Fill me with your Holy 
Spirit and set my heart ablaze with the fire of your love that I may serve you in joy and freedom.” 

[Tiếp theo từ trang 7] 

TÌM HIỂU ĐỂ BIẾT VÀ YÊU MẾN CHÚA THÁNH THẦN 

XIN CHO ĐƯỢC 7 ƠN CỦA CHÚA THÁNH THẦN: 
1. Ơn Khôn Ngoan - Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái. 
2. Ơn Hiểu Biết - Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy. 
3. Ơn Biết Lo Liệu - Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống. 
4. Ơn Sức Mạnh - Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn. 
5. Ơn Thông Minh - Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa. 
6. Ơn Ðạo Ðức - Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em. 
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa - Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài 

 
SỐNG TRONG THẦN KHÍ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

ĐỂ SINH 12 HOA QUẢ GIÚP ÍCH CHO BẢN THÂN VÀ NGƯỜI CHUNG QUANH
1. Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa. 
2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa. 
3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái. 
4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên. 
5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người. 
6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm. 
7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài. 
8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận. 
9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người. 
10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài. 
11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng. 
12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình 
      và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.
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