
   

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 9-6: Th. Êphrem, ptTs

Thứ Hai 8-6: 

Thứ Tư 10-6: 

CHúA NHậT Lễ MìNH Máu THáNH CHúA- NGày 7 / 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 11-6:  Th. Barnabê, tđ- lễ nhớ

Thứ Sáu 12-6:   Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng

Thứ Bảy 13-6: Lễ Trái Tim Đức Mẹ,
     Th. Antôn Pađua, lmTs, Lễ Nhớ



I. TỔNG QUÁT

Trong bản dịch Hi Lạp, sách này được gọi là sách 
Giáo sĩ (Ecclesiastes do từ Hi Lạp có nghĩa là Giáo 
hội), còn bản Hípri gọi là sách Qoheleth và được 
dịch là Giảng Viên trong tiếng Việt, vì Qoheleth có 
nghĩa là người nói với cộng đoàn. Tác giả sống vào 
khoảng năm 300-200 trước Công nguyên. Ông là 
một giáo sư và tác phẩm được coi như suy tư của 
một triết gia về cuộc sống với những hiểu biết và 
kinh nghiệm từng trải của chính bản thân tác giả.

Xem ra tác phẩm không có cấu trúc rõ rệt. Để 
có tầm nhìn tổng quát, có thể chia ra thành những 
phần chính :

- Phần đầu (1,1 - 3,15): những suy tư về cuộc 
sống như sự theo đuổi các mục tiêu để cuối cùng 
khám phá thất vọng.

- Phần giữa (3,16 - 11,8): những ghi nhận về 
nhiều đề tài khác nhau, trong đó có nhiều câu châm 
ngôn.

- Phần cuối (11,9 - 12,8): mang một cung giọng 
mới. Tác giả khuyến khích người trẻ vui sống. Nhưng 
cuối cùng, ta sẽ đi tới đâu? Câu hỏi muôn thuở của 
trái tim con người.

- Phụ trương (12,9-12)

II. GIÁO HUẤN

Qoheleth thời trẻ xem ra nuôi lý tưởng rất cao về 
công bằng và chính trực, thế nhưng kinh nghiệm 
cuộc sống làm cho ông thất vọng: “Tôi lại còn thấy 
dưới ánh mặt trời: có sự gian ác ngay tại chốn pháp 
đình, sự gian ác ngay tại nơi xét xử” (3,16). Tệ hơn 
nữa, càng lên bậc cao trong xã hội, lại càng tệ hại 
hơn: “Nếu trong một miền nào, bạn thấy người 
nghèo bị áp bức, luật pháp và công lý bị chà đạp, 
thì chớ ngạc nhiên, bởi vì một người làm lớn còn có 
người lớn hơn canh chừng, và cả hai lại có người lớn 
hơn nữa” (5,7).

Qoheleth nhìn thấy những bất công trong xã hội 
nhưng ông lại không phải là một tiên tri dám tố cáo 
bất công cho dù phải chết. Ngược lại ông có vẻ xu 
thời để sống: “Trong cuộc đời phù du của tôi, tôi đã 
thấy hết cả: có người công chính bị tiêu vong dù đã 
sống công chính, có kẻ gian ác lại được sống lâu dù 
làm điều gian ác. Đừng sống quá công chính, cũng 

chớ quá khôn ngoan. Tại sao bạn lại huỷ diệt chính 
mình?” (7,15-16). Tuy nhiên ông không tệ hại đến độ 
tìm mọi cách chỉ để tồn tại, mà khiêm tốn nhận ra sự 
thật về thân phận hữu hạn của con người: “Sau khi đã 
chú tâm tìm hiểu lẽ khôn ngoan, và quan sát công việc 
mà con người thực hiện cả ngày lẫn đêm không chớp 
mắt trên mặt đất này, tôi nhận ra tất cả là công việc 
Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám 
phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời, cho dù 
có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi, cho dù 
người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy 
cũng không thể khám phá ra” (8,16-17).

Nếu so sánh với sách Gióp, sách Giảng Viên có 
một cung giọng khác. Ông Gióp cố gắng sống đời tốt 
lành, và cứ theo giáo huấn truyền thống thì ông phải 
được hưởng đời sống sung túc với gia đình êm ấm và 
mọi người kính trọng, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái 
ngược, và ông lên tiếng hỏi “tại sao?” Còn Qoheleth lại 
đau khổ từ một góc độ khác. Ông đã đạt được mọi sự 
mà người đời mơ ước để rồi khám phá “tất cả chỉ là phù 
vân” (1,2). Dòng đời xem ra vẫn chảy theo nhịp của 
nó dù con người có làm gì chăng nữa. Sống và chết, 
chiến tranh và hoà bình, yêu thương và thù hận, mọi 
sự vẫn diễn ra như những điều không thể tránh được. 
Vậy cái gì ẩn sau những diễn biến này. Vấn đề căn 
bản là chúng ta nhận rằng những diễn biến này phải 
có một ý nghĩa, nhưng lại không tìm ra được ý nghĩa: 
“Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công 
việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng 
sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. 
Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về 
vũ trụ, tuy thế con người cũng không thể nào hiểu hết 
được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong 
lịch sử” (3,9-11).

Nói như thế không có nghĩa là không nên sống vì 
“chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy 
vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết” 
(9,4). Vì thế, “Cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thoả thích, 
vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm. Lúc 
nào cũng hãy ăn mặc cho sang, mái tóc luôn xức dầu 
thơm phức” (9,7-8). Dẫu sao, tác phẩm vẫn kết thúc 
bằng cung giọng bi quan: “Và bụi đất lại trở về với đất, 
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã 
ban cho mình… Phù vân quả là phù vân. Tất cả mọi sự 
đều là phù vân” (12,7-8). Tác giả không có câu trả lời 
về thế giới sau cuộc đời này. Chỉ nơi Con Thiên Chúa 
làm người, ta mới gặp được lời đáp trả.

Tuaàn 64: 
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THOÂNG BAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG THÖÔØNG 
VUÏ
Do nhu caàu muïc vuï, Cha Chaùnh Xöù Pheâroâ Buøi 
Quang Tuaán ñaõ nhaän baøi sai ñeå ñeán phuïc vuï taïi 
Giaùo Xöù Meï Lavang, Ottawa, Canada.  Ngaøy cuoái 
cuøng cuûa Cha taïi Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp laø ngaøy 29 thaùng 6, 2015.
Cha Chaùnh Xöù môùi, cuõng laø cöïu Phoù Xöù cuûa Giaùo 
Xöù, laø Cha Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi.  Ngaøi seõ chính 
thöùc veà Giaùo Xöù vaøo ngaøy 1 thaùng 7, 2015.
Xin oâng baø anh chò em caàu nguyeän nhieàu cho hai 
Cha ñeå caùc Ngaøi hoaøn thaønh toát ñeïp söù maïng do 
nhaø Doøng Chuùa Cöùu Theá giao phoù.  Xin Chuùa qua 
lôøi baàu cöû cuûa Meï Haèng Cöùu Giuùp ban cho hai 
Cha hoàn an xaùc maïnh, söï khoân ngoan vaø loøng ñaïo 
ñöùc thaùnh thieän.  
Xin oâng baø anh chò em coäng taùc ñeå vieäc chuyeån 
tieáp ñöôïc toát ñeïp baèng caùch tieáp tuïc ñôøi soáng ñaïo 
göông maãu qua lôøi caàu nguyeän vaø loøng tín thaùc 
vaøo söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa.
Caùm ôn quyù oâng baø anh chò em.

Thöù Saùu ngaøy 12/6 (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

LÔÙP ÑÖÙC MARIA VAØ CAÙC THAÙNH
Naêm 1964, taïi Coâng Ñoàng Vaticanoâ II Ñöùc Giaùo 
Hoaøng PhaoLoâ VI ñaõ coâng boá moät töôùc hieäu môùi 
cho Meï Maria: Meï Giaùo Hoäi. Nhö vaäy Giaùo Hoäi 
coù nghóa laø trôû thaønh gia ñình cuûa Meï Maria, vaø 
chuùng ta ñöôïc keâu goïi trôû thaønh gia ñình toâng ñoà 
cuûa Maria, phuø hôïp vôùi Coâng Ñoàng xaùc ñònh: töï 
baûn chaát Giaùo Hoäi laø truyeàn giaùo…
Ñöùc Giaùo Hoaøng ñöông nhieäm Franciscoâ khi 
ñöôïc hoûi: “Meï Maria laø gì ñoái vôùi ngaøi?” Ngaøi 
traû lôøì: “Ñöùc Maria laø Meï toâi.  Khoâng theå hieåu 
Chuùa Gieâsu maø khoâng coù Meï Ngaøi”.
Caên cöôùc cuûa ngöôøi Coâng Giaùo ñöôïc caên cöù treân 
hai ñieàu: 1/Phuïc tuøng Ñöùc Giaùo Hoaøng ôû Roâma, 
2/Suøng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria.
Giaùo xöù ÑMHCG seõ môû lôùp Ñöùc Maria vaø Caùc 
Thaùnh
Thôøi gian hoïc: Caùc saùng thöù baûy ngaøy 13/6; 20/6; 
27/6; 11/7; 18/7 vaø 25/7/2015, (10giôø-12giôø)
Ñòa ñieãm: Phoøng 115 (Trung Taâm Thaùnh An-
Phong)
Höôùng daãn vieân: OÂng Ngoâ Suoát (Giaûng vieân 
Thaàn hoïc)
Ghi danh: Xin ñieàn ñôn vaø ghi danh taïi vaên 
phoøng Giaùo xöù. Neáu laø giaùo lyù vieân (keå caû ngoaøi 
giaùo xöù ÑMHCG) xin cung caáp ñaèy ñuû nhöõng chi 
tieát caàn thieát (ñöôïc tính 5 giôø vaøo chöông trình 
150 giôø ñaøo taïo GLV cuûa ñòa phaän Dallas). 
Moïi thaéc maéc xin goïi 972-644-5790

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
BAN THÖØA TAÙC VUÏ RÖÔÙC LEÃ
Nhaân ngaøy leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa ngaøy 7/6, 
boån maïng cuûa ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã, coäng 
ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho taát caû caùc 
Thöøa Taùc Vieân ñöôïc theâm loøng yeâu meán Chuùa, 
trung thaønh vaø soát saéng trao Chuùa Gieâsu Thaùnh 
Theå cho coäng ñoaøn.

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm
Cuøng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn vuõ möøng kính leã Thaùnh 
Taâm Chuùa Gieâsu ngaøy 12-06, boån maïng cuûa Ñoaøn 
Lieân Minh Thaùnh Taâm.  Coäng ñoaøn Giaùo Xöù 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng ñoaøn. Xin 
Chuùa ban cho töøng thaønh vieân bieát toân suøng traùi 
tim Chuùa ñeå töø ñoù kín muùc ñöôïc nguoàn suoái tình 
thöông cuûa Chuùa vaø trao ban cho nhöõng ngöôøi 
chung quanh.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 31/5/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $12,183.58
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2651): $50.00
Tieàn In Saùch: $175.00
Tieàn Quaûng Caùo: $1,130.00
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00
Tieàn Khaán: $1,794.00
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $20.00

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc (Parish Center Fund)
SDB Teân Soá Tieàn
0015 AÅn Danh $50.00
0090 Phaïm Trung $100.00
0187 Nguyeãn Vaên Hieån $10.00
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00
0436 Traàn Vaên Tích $5.00
0769 Traàn Vaên Duõng $10.00
1164 Nguyeãn Minh Huy $100.00
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $7.00
1650 Nguyeãn Vaên Laït $10.00
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00
1878 Traàn Baéc $100.00
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $10.00

2224 Nguyeãn Khaûi $5.00
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00
2303 Leâ Ñình Vinh $20.00
2474 Nguyeãn Thò Ru $30.00
2523 Nguyeãn Vaên Cao $5.00
2557 Nguyeãn C. Uyeân $40.00
  Gia Ñình Nhaø Hieáu 
 OÂng Giuse Vuõ Thanh Minh $200.00
  Khoái Giaùo Duïc (Hoïc Phí) $2,100.00
  Verizon (Tuan Pham, 
 DieuLinh Pham, Hung Vo) $2,300.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
0077 Lyù Kim Phieán $100.00
0378 Tröông Quang Minh $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

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 6/6/2015 cuûa 2 ñoâi taân hoân:

Mai Laâm vaø Döông Hoaøng Thu Thaûo
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 7/6/2015

Giaùo Khu 3 OÂ/B Traàn Ngoïc Xuaân 972-496-0318
 2810 Silverdale Lane, Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4  OÂ/B Nguyeãn Vieät Khanh 214-470-0539
 1002 Fairhaven Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11 A/C Traàn Ngoïc Höông & Leâ 972-429-0803

 1016 Lowndes Lane, Wylie, TX 75098

LÒCH TRÌNH SINH HOAÏT GIAÙO XÖÙ
Thaùng 6 / 2015

07/06:  Leã kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ – 
Boån maïng Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã

12/06:  Leã kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu – Boån 
maïng ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm

12/06:  Thaùnh leã caùc gia ñình – Chaàu Thaùnh Theå 
nguyeân ngaøy töø 7:30am – 7pm taïi nhaø 
Nguyeän

13/06:  Kính Thaùnh Antoân – Boån maïng giaùo khu 
12

28/06:  Xin tieàn laàn II giuùp Peters Pence toøa 
thaùnh (Works of the Holy Father).

28/06:  Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp - Boån Maïng 
giaùo xöù & Boån maïng Hoäi Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp

29/06:  Leã kính Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ – Boån 
maïng cha Chaùnh Xöù (Thaùnh Pheâroâ)
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Khoùa Tìm Hieåu Ôn Goïi – Doøng Ñöùc Meï 
Trinh Vöông
Looking for peace and happiness? Need some 
guidance? Youre joyfully invited to join us for a 
grace-filled Summer Discernment Retreat with 
the Sisters of Mary, Queen (Doøng Ñöùc Meï Trinh 
Vöông)! Xin thaân môøi caùc em nöõ töø 16 tuoåi trôû 
leân ñeán thaêm Nhaø Doøng vaø chia seû cuoäc soáng 
vôùi caùc Sô taïi Tu Vieän Dallas, TX töø ngaøy 26 – 
29 thaùng 6, 2015 hoaëc taïi Tu Vieän St. Louis, MO 
töø ngaøy 10 – 13 thaùng 7, 2015. Please contact Sô 
Huyeàn for more information: (314) 371-1294. 
E-mail: cmrvocation@yahoo.com Website: www.
trinhvuong.org 

Thoâng Baùo Hoäi Töông Teá
Hoäi vieân: Giuse Vuõ Thanh Minh
Sinh ngaøy 20 thaùng 10 naêm 1938
Ñaõ taï theá ngaøy 24 thaùng 5 naêm 2015 taïi Garland
Leã an taùng ñaõ cöû haønh taïi giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp ngaøy 27-5-2015
Hoäi seõ trao soá tieàn $2,120 USD giuùp tang phí cho 
gia ñình hoäi vieân quaù coá
Xin quùy hoäi vieân vui loøng goùp $10 keå töø Chuùa 
Nhaät 5-6-2015 ñeán 19-6-2015.
Check xin traû cho : Hoäi Töông Teá.

Baøi giaûng taïi Santa Marta: Tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho daân ngöôøi theå hieän nôi caùi 
cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù
Ñaëng Töï Do

Sau khöôùc töø vaø caùi cheát laø ñeán vinh quanh Phuïc sinh. 
Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi nhö treân trong baøi giaûng thaùnh 
leã saùng thöù Hai muøng 1 thaùng Saùu taïi nhaø nguyeän Santa 
Marta.

Trình baøy nhöõng suy tö veà baøi Tin Möøng trong ngaøy, ngaøi 
noùi phieán ñaù maø ngöôøi thôï xaây loaïi boû ñaõ trôû thaønh ñaù 
taûng goùc töôøng; vaø taûng ñaù lôùn, maø lính canh ñaäy laïi ngoâi 
moà sau caùi cheát nhuïc nhaõ cuûa Chuùa Gieâsu, xem ra chaám 
döùt moïi hy voïng, nhöng ñaõ ghi daáu söï khôûi ñaàu cuûa ôn cöùu 
roãi cho nhaân loaïi.

Ñöùc Thaùnh Cha nhaán maïnh raèng tình yeâu Thieân Chuùa 
daønh cho chuùng ta ñöôïc theå hieän nôi ñieàu xem ra laø “söï 
thaát baïi” cuûa Thaùnh Giaù.

Laáy yù töø baøi Tin Möøng keå veà caâu chuyeän cuûa nhöõng taù 
ñieàn gian aùc, Ñöùc Thaùnh Cha chæ ra raèng duï ngoân naøy 
chuyeån taûi moät caùch phong phuù nhöõng söï thaät quan troïng 
veà Thieân Chuùa vaø caùch thöùc Ngaøi ñoái xöû vôùi daân Ngaøi 
trong söï kieân nhaãn vaø coâng lyù.

Nhöng treân taát caû, Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi, caâu chuyeän naøy 
cho chuùng ta thaáy caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ daãn ñeán 
chieán thaéng cuoái cuøng cuûa Ngaøi nhö theá naøo.

Chuùng ta ñöøng queân Thaùnh Giaù, bôûi vì chính taïi ñaây caùi 
luaän lyù veà “söï thaát baïi” ñöôïc laät ngöôïc laïi.

Chuùa Gieâsu nhaéc nhôû caùc thaày tö teá, caùc thaày thoâng luaät 
vaø caùc vò tröôûng laõo trong daân raèng maëc duø chuùng ta coù 
theå gaëp phaûi nhöõng gian truaân vaø bò khöôùc töø, cuoái cuøng 
chuùng ta seõ thaáy chieán thaéng vaø Ngaøi trích daãn Thaùnh 
Kinh: “Phieán ñaù maø ngöôøi thôï xaây loaïi boû ñaõ trôû thaønh 

vieân ñaù goùc töôøng” .

“Caùc tieân tri - nhöõng ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán noùi 
vôùi daân vaø ñaõ bò daân khöôùc töø, khoâng laéng nghe - seõ laø 
vinh hieån cuûa Ngaøi. Ngöôøi Con, ñaëc phaùi vieân cuoái cuøng 
cuûa Thieân Chuùa, ñaõ bò baét giöõ, bò gieát vaø neùm ra ngoaøi, ñaõ 
trôû thaønh ñaù taûng”.

“Caâu chuyeän baét ñaàu nhö moät giaác mô tình yeâu, xem ra laø 
moät caâu chuyeän tình thô moäng, döôøng nhö ñaõ keát thuùc vôùi 
ñaày nhöõng thaát baïi, nhöng thöïc ra caâu chuyeän aáy coù moät 
keát cuïc tuyeät vôøi laø tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ban 
cho chuùng ta ôn Cöùu Roãi thoâng qua söï töø khöôùc Con Ngaøi 
laø Ñaáng cöùu ñoä taát caû chuùng ta” .

Ñöùc Thaùnh Cha noùi vôùi coäng ñoaøn raèng “con ñöôøng cöùu 
ñoä chuùng ta laø moät con ñöôøng ñöôïc ñaùnh daáu bôûi söï thaát 
baïi.”

Nhöng ñoù chính laø nôi tình yeâu chieán thaéng. “Chuùng ta 
khoâng bao giôø ñöôïc queân con ñöôøng cuûa chuùng ta laø moät 
con ñöôøng gian lao”.

Ngaøi noùi tieáp raèng, neáu moãi ngöôøi trong chuùng ta duyeät 
xeùt löông taâm mình, chuùng ta seõ phaûi thöøa nhaän raèng 
thöôøng khi chuùng ta ñaõ töø choái caùc tieân tri: “bao nhieâu 
laàn chuùng ta noùi vôùi Chuùa Gieâsu ‘Thoâi, haõy ñi ñi!’ Ñaõ bao 
nhieâu laàn chuùng ta töï muoán cöùu laáy mình khi nghó mình 
laø ñuùng”

Ñöùc Giaùo Hoaøng keát luaän baøi giaûng cuûa ngaøi baèng caùch 
môøi goïi caùc tín höõu ñöøng bao giôø queân raèng chính trong 
caùi cheát treân thaäp giaù cuûa Chuùa Con maø tình yeâu cuûa 
Thieân Chuùa daønh cho daân Ngaøi ñöôïc theå hieän.
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Caùc Giaùm Muïc Burundi yeâu caàu caùc linh muïc ruùt lui khoûi UÛy Ban Tuyeån Cöû vì Giaùo Hoäi 
khoâng theå baûo laõnh cho cuoäc baàu cöû ma giaùo
Nguyeãn Vieät Nam

Caùc linh muïc Coâng Giaùo khoâng ñöôïc tham gia vaøo caùc 
UÛy Ban Tuyeån Cöû trung öông vaø ñòa phöông trong cuoäc 
baàu cöû saép dieãn ra taïi Burundi vì nhöõng vi phaïm trong 
quaù trình boû phieáu laø khoâng theå traùnh khoûi. Hoäi Ñoàng 
Giaùm Muïc Burundi ñaõ coâng boá nhö treân trong moät ñoäng 
thaùi ñöôïc xem laø quyeát lieät taåy chay cuoäc baàu cöû vaøo 
thöôïng tuaàn thaùng Saùu.

Baïo ñoäng taïi Burundi

“Chuùng ta khoâng theå laøm ngöôøi baûo laõnh cho caùc cuoäc 
baàu cöû ñaày nhöõng troø ma giaùo”, Ñöùc Cha Gervais 
Bashimiyubusa cuûa giaùo phaän Ngozi, chuû tòch Hoäi Ñoàng 
Giaùm Muïc noùi.

Theo döï truø ban ñaàu, sau khi cuoäc baàu cöû laäp phaùp dieãn 
ra vaøo ngaøy 05 Thaùng Saùu, Quoác Hoäi môùi seõ ñöôïc yeâu 
caàu thoâng qua vieäc tu chính hieán phaùp ñeå Toång thoáng 
Burundi laø oâng Pierre Nkurunziza coù theå ra tranh cöû 
nhieäm kyø thöù ba trong cuoäc baàu cöû toång thoáng vaøo ngaøy 
26 thaùng Saùu.

Hieän chæ coù hai ñaûng tham gia vaøo cuoäc chaïy ñua vaøo 
Quoác Hoäi. Caùc ñaûng khaùc ñoàng loaït taåy chay ñeå phaûn 
ñoái nhöõng haïn cheá voâ lyù aùp ñaët bôûi toång thoáng Pierre 
Nkurunziza.

Theo moät thoâng leä ñaõ coù töø naêm 2005, nhieàu linh muïc 

hieän ñang giöõ nhöõng chöùc vuï cao trong caùc UÛy Ban 
Tuyeån Cöû trung öông vaø ñòa phöông.

Burundi ôû Trung Phi veà phía Ñoâng cuûa Coäng Hoaø Daân 
Chuû Congo, coù 10.3 trieäu daân trong ñoù ngöôøi Hutu chieám 
85% daân soá vaø ngöôøi Tutsi chieám 14%. Thaùng 10 naêm 
1993, vò toång thoáng ñaàu tieân ñöôïc baàu theo theå thöùc daân 
chuû ñaõ bò aùm saùt sau khi caàm quyeàn ñöôïc môùi coù 100 
ngaøy. Bieán coá naøy gaây ra baïo ñoäng cheùm gieát giöõa hai 
saéc toäc Hutu vaø Tutsi trong moät cuoäc noäi chieán keùo daøi 
cho ñeán naêm 2003 khi quoác teá can thieäp. Hai naêm sau 
ñoù, töùc laø naêm 2005, toång thoáng Pierre Nukurunziza ñöôïc 
baàu leân theo moät theå thöùc töï do vaø daân chuû. OÂng Pierre 
Nukurunziza taùi ñaéc cöû toång thoáng vaøo naêm 2010.

Theo hieán phaùp hieän haønh cuûa Burundi, nhieäm kyø cuûa 
toång thoáng laø 5 naêm vaø moãi vò toång thoáng chæ ñöôïc giöõ 
toái ña laø hai nhieäm kyø. Tuy nhieân, toång thoáng Pierre 
Nukurunziza ñaõ muoán thay ñoåi hieán phaùp ñeå tranh cöû 
theâm nhieäm kyø thöù ba. Baïo ñoäng ñaõ noå ra ngaøy 26 thaùng 
Tö khi caûnh saùt ñaøn aùp daõ man nhöõng ngöôøi bieåu tình vaø 
baén cheát ít nhaát 25 ngöôøi. Haøng traêm ngaøn ngöôøi ñaõ di taûn 
khoûi ñaát nöôùc.

Ngöôøi Coâng Giaùo chieám hôn 65% daân soá trong toång soá 
10.3 trieäu daân.

Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi caùc tín höõu taïi Bosni Erzegovine
Lm. Traàn Ñöùc Anh OP

VATICAN. ÑTC Phanxicoâ göûi söù ñieäp cho caùc tín höõu taïi Coäng hoøa Bosni Erzegovine vaø cho bieát ngaøi ñeán thaêm hoï 
ñeå khích leä söï soáng chung hoøa bình.

ÑTC seõ daønh troïn 14 tieáng ñoàng hoà ngaøy thöù baåy 6-6-
2015 tôùi ñaây ñeå vieáng thaêm taïi thuû ñoâ Sarajevo cuûa Bosni 
Erzegovine.

Trong söù ñieäp Video, ÑTC noùi: ”Vôùi ôn phuø trôï cuûa 
Chuùa, toâi ñeán giöõa anh chò em, ñeå cuûng coá caùc tín höõu 
Coâng Giaùo trong ñöùc tin, ñeå naâng ñôõ cuoäc ñoái thoaïi ñaïi 
keát vaø lieân toân, vaø nhaát laø ñeå khích leä söï soáng chung hoøa 
bình taïi ñaát nöôùc anh chò em. Toâi môøi goïi anh chò em hieäp 
yù caàu nguyeän vôùi toâi ñeå cuoäc toâng du naøy coù theå mang laïi 
nhöõng thaønh quaû mong muoán cho coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn 
theå xaõ hoäi”.

ÑTC cuõng nhaéc ñeán khaåu hieäu cuoäc vieáng thaêm laø lôøi caàu 
chuùc cuûa Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh ”Bình an cho caùc con” 
vaø khaúng ñònh raèng ”chính Chuùa laø söùc maïnh vaø laø hy 

voïng cuûa chuùng ta, Ngöôøi ban cho chuùng ta an bình, ñeå 
chuùng ta ñoùn nhaän trong taâm hoàn vaø phoå bieán trong vui 
möøng vaø yeâu thöông”.

ÑTC cho bieát: ”Toâi ñang chuaån bò ñeán giöõa anh chò em 
nhö ngöôøi anh em söù giaû hoøa bình, ñeå bieåu loä vôùi taát caû 
moïi ngöôøi, khoâng tröø moät ai, loøng quí chuoäng vaø tình thaân 
höõu cuûa toâi. Toâi muoán loan baùo cho moãi ngöôøi, moãi gia 
ñình, moãi coäng ñoaøn loøng thöông xoùt, söï dòu hieàn vaø tình 
thöông cuûa Thieân Chuùa”.

Sau cuøng ÑTC ñaëc bieät khích leä caùc tín höõu Coâng Giaùo 
Bosni Erzegovine haõy ôû caïnh caùc ñoàng baøo cuûa mình 
nhö chöùng nhaán ñöùc tin vaø tình thöông cuûa Thieân Chuùa, 
hoaït ñoäng cho moät xaõ hoäi tieán veà hoøa bình, trong söï soáng 
chung vaø coäng taùc vôùi nhau” (SD 2-6-2015)



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

V Chuùa Nhaät Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa - Naêm B v Trang 7 v Ngaøy 07-6-2015   V

“This is my blood of the covenant, which is poured out for many”
Scripture: Mark 14:12-16,22-26

And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the passover lamb, his disciples said to 
him, “Where will you have us go and prepare for you to eat the passover?” 13 And he sent two of his 

disciples, and said to them, “Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you; follow him, 14 
and wherever he enters, say to the householder, `The Teacher says, Where is my guest room, where I am to 
eat the passover with my disciples?’ 15 And he will show you a large upper room furnished and ready; there 
prepare for us.” 16 And the disciples set out and went to the city, and found it as he had told them; and they 
prepared the passover. 22 And as they were eating, he took bread, and blessed, and broke it, and gave it to 
them, and said, “Take; this is my body.”  23 And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to 
them, and they all drank of it. 24 And he said to them, “This is my blood of the covenant, which is poured out 
for many. 25 Truly, I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it 
new in the kingdom of God.” 26 And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

Meditation: Why did Jesus offer himself as 
“food and drink” to his disciples? Jesus chose 

the time of Passover to fulfill what he had announced 
earlier at Capernaum - giving his disciples his body and 
his blood (John 6:51-58). Jesus’ passing over to his 
Father by his death and resurrection, the new Passover, 
is anticipated in the Last Supper and celebrated in the 
Eucharist or Lord’s Supper, which fulfills the Jewish 
Passover and anticipates the final Passover of the church 
in the glory of God’s kingdom. 

This is the most significant meal of Jesus and the 
most important occasion of his breaking of bread. In this 
meal Jesus identifies the bread as his body and the cup as 
his blood. When the Lord Jesus commands his disciples to 
eat his flesh and drink his blood, he invites us to take his 
life into the very center of our being (John 6:53). That 
life which he offers is the very life of God himself. Jesus’ 
death on the cross, his gift of his body and blood in the 
Supper, and his promise to dine again with his disciples 
when the kingdom of God comes in all its fulness are 
inseparably linked. 

Jesus instructed his disciples to “do this in remembrance 
of me”. These words establish every Lord’s Supper or 
Eucharist as a “remembrance” of Jesus’ atoning death, 

his resurrection, and his promise to return again. “For as 
often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim 
the Lord’s death until he comes” (1 Corinthians 11:26). 
Our celebration of the Lord’s Supper anticipates the 
final day when the Lord Jesus will feast anew with his 
disciples in the heavenly marriage feast of the Lamb and 
his Bride. Do you know the joy of the drinking Christ’s 
cup and tasting the bread of his Table in sincerity?

Mark ties the last supper meal with Jesus’ death 
and the coming of God’s kingdom. Jesus transforms the 
passover of the old covenant into the meal of the “new 
covenant in my blood”. 

In the Old Covenant bread and wine were offered 
in a thanksgiving sacrifice as a sign of grateful 
acknowledgment to the Creator as the giver and sustainer 
of life. Melchizedek, who was both a priest and king 
(Genesis 14:18; Hebrews 7:1-4), offered a sacrifice of 
bread and wine. His offering prefigured the offering 
made by Jesus, our high priest and king (Hebrews 7:26; 
9:11; 10:12). The remembrance of the manna in the 
wilderness recalled to the people of Israel that they live - 
not by earthly bread alone - but by the bread of the Word 
of God (Deuteronomy 8:3). 

The unleavened bread at Passover and the miraculous 
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manna in the desert are the pledge of God’s faithfulness 
to his promises. The “cup of blessing” at the end of the 
Jewish passover meal points to the messianic expectation 
of the rebuilding of Jerusalem. Jesus gave a new and 
definitive meaning to the blessing of the bread and the cup 
when he instituted the “Lord’s Supper” or “Eucharist”.  
He speaks of the presence of his body and blood in this 
new meal. When at the Last Supper Jesus described 
his blood “poured out for many for the forgiveness of 
sins” (Matthew 26:28), he was explaining his coming 
crucifixion as a sacrifice for sins. His death on the cross 
fulfilled the sacrifice of the paschal lamb. That is why 
John the Baptist called him the “Lamb of God who 
takes away the sins of the world.” Jesus made himself 
an offering and sacrifice, a gift that was truly pleasing 
to the Father. He “offered himself without blemish to 
God” (Hebrews 9:14) and “gave himself as a sacrifice 
to God” (Ephesians 5:2). This meal was a memorial of 
his death and resurrection.

When we receive from the Lord’s table we unite 
ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his 

body and blood. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) 
calls it the “one bread that provides the medicine of 
immortality, the antidote for death, and the food that 
makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). 
This supernatural food is healing for both body and soul 
and strength for our journey heavenward. When you 
approach the Table of the Lord, what do you expect 
to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for your 
soul? The Lord has much more for us, more than we 
can ask or imagine. The principal fruit of receiving the 
Eucharist is an intimate union with Christ. As bodily 
nourishment restores lost strength, so the Eucharist 
strengthens us in charity and enables us to break with 
disordered attachments to creatures and to be more 
firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for 
the “bread of life”?

“Lord Jesus, you nourish and sustain us with your 
very own presence and life. You are the “Bread of Life” 
and the “Cup of Salvation”. May I always hunger for 
you and be satisfied in you alone.”

Ñöùc Thaùnh Cha toá giaùc nhöõng haønh vi choáng laïi söï soáng
Lm. Traàn Ñöùc Anh OP

VATICAN. ÑTC Phanxicoâ toá giaùc nhöõng haønh ñoäng 
choáng laïi söï soáng: töø phaù thai cho ñeán thaùi ñoä boû 
maëc cho caùc thuyeàn nhaân cheát treân bieån caû, khuûng 
boá, chieán tranh, baïo löïc..
Ngaøi baøy toû laäp tröôøng treân ñaây trong buoåi tieáp kieán 
saùng 30-5-2015 daønh cho 400 tham döï Hoäi nghò cuûa 
Hieäp hoäi Khoa hoïc vaø söï soáng (Scienza e Vita) ôû 
Italia, nhaân dòp kyû nieäm 10 naêm thaønh laäp Hieäp Hoäi 
naøy.
ÑTC ca ngôïi söï daán thaân cuûa hoäi Khoa hoïc vaø söï 
soáng nhaém baûo veä söï soáng con ngöôøi ngay töø luùc 
môùi baét ñaàu, thaêng tieán neàn vaên hoùa söï soáng, choáng 
laïi thöù vaên hoùa gaït boû. Ngaøi nhaän xeùt raèng:
”Möùc ñoä tieán boä cuûa moät neàn vaên minh ñöôïc ño 
löôøng theo khaû naêng giöõ gìn söï soáng, nhaát laø trong 
caùc giai ñoaïn mong manh nhaát cuûa söï soáng, chöù 
khoâng phaûi tuøy theo söï phoå bieán caùc duïng cuï kyõ 

thuaät. Khi chuùng ta noùi veà con ngöôøi, khoâng bao giôø 
chuùng ta ñöôïc queân taát caû nhöõng vuï taán coâng ñaëc 
tính thaùnh thieâng cuûa söï soáng con ngöôøi”. Vaø ÑTC 
lieät keâ moät soá nhöõng taán kích söï soáng con ngöôøi vaø 
khaúng ñònh raèng:
”Teä naïn phaù thai laø moät cuoäc taán coâng söï soáng. Ñeå 
cho caùc anh chò em chuùng ta cheát treân nhöõng con 
thuyeàn taïi keânh Sicilia laø taán coâng söï soáng. Taán 
coâng söï soáng cuõng laø ñeå cho caùc coâng nhaân bò thieät 
maïng trong luùc laøm vieäc vì khoâng toân troïng nhöõng 
ñieàu kieän toái thieåu ñeå baûo ñaûm an ninh. Boû maëc cho 
cheát vì suy dinh döôõng laø taán coâng söï soáng. Khuûng 
boá, chieán tranh, baïo löïc, vaø caû vieäc laøm cho cheát 
eâm dòu (eutanasia) cuõng laø taán coâng söï soáng. Yeâu 
söï soáng laø luoân luoân saên soùc tha nhaân, muoán cho hoï 
ñöôïc söï thieän, vun troàng vaø toân troïng phaåm giaù sieâu 
vieät cuûa con ngöôøi” (SD 30-5-2015)


