
   

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 16-6: 

Thứ Hai 15-6: 

Thứ Tư 17-6: 

CHúA NHậT THứ 11 THườNG NIêN- NGày 14 / 6 / 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 18-6: 

Thứ Sáu 19-6: Kỷ niệm ngày tôn phong 117 Thánh Tử Đạo VN  
     (1988)
Thứ Bảy 20-6: 



I. BỐI CẢNH

Sách Giôna được biên soạn tại Palestina khoảng thế 
kỷ V trước Công nguyên, khi người Do Thái vẫn đang ở 
trong thời kỳ hồi phục sau cuộc hồi hương từ Babylon. 
Trong suốt thế kỷ VIII và IX trước đó, nhiều thế lực ngoại 
bang đã tác động trên lịch sử Israel. Năm 722, đế quốc 
Assyria đã chiếm vương quốc Israel, đưa những thành 
phần ưu tú của dân lưu đày, và đưa những nhóm dân 
khác đến đây định cư. Còn tại vương quốc Giuđa, quyền 
lực của Assyria phải nhường lại cho Babylon, và dân 
Israel lại chịu sự thống trị của một đế quốc khác.

Năm 587 vua Nabuchodonosor và quân đội của 
ông phá hủy thành Giêrusalem và lưu đày dân cư sang 
Babylon. 50 năm sau tức là năm 538, vua Kyrô của Ba 
Tư đánh bại Babylon, ra sắc lệnh cho người Do Thái hồi 
hương và xây lại Đền thờ. Có sự đấu tranh giữa những 
người hồi hương và những người vẫn ở lại từ trước, thêm 
vào đó là sự nghèo khổ và lao động vất vả để tái thiết đất 
nước. Tất cả những điều đó làm nên bối cảnh trong đó 
sách Giôna được biên soạn.

II. NỘI DUNG

1. Tổng quát
- Cuộc gặp gỡ giữa Giôna và Đức Chúa (1,1-16)
- Lời nguyện của Giôna (2,1-11)
- Giôna ở Ninivê (3,1-10)
- Thiên Chúa trả lời Giôna (4,1-11)
2. Ý nghĩa
Những người Do thái hồi hương xác tín rằng sở dĩ họ 

phải chịu đau khổ là vì họ đã bất trung với Thiên Chúa. 
Do đó họ chủ trương phải tuân giữ lề luật thật khắt khe, và 
phải xa tránh bất cứ điều gì có thể làm họ xa rời Chúa, cụ 
thể là theo những tập tục ngoại giáo và kết hôn với người 
ngoại giáo (x. Ezra 9,1-13; 10,10-15; Neh 13,23-30).

Sách Giôna được viết ra để chống lại thái độ loại trừ 
này, thái độ cho rằng phải xa lánh mọi người thì mới có 
thể trung thành với Chúa. Trong câu chuyện, Chúa gọi 
Giôna đi nói tiên tri không phải cho dân Người mà là cho 
dân Ninivê, thủ đô đáng ghét của Assyria. Và Giôna đã 
tìm mọi cách để trốn tránh tiếng gọi của Chúa, vì ông biết 
rằng Chúa là Đấng nhân từ, và ông sợ rằng nếu ông rao 
giảng và dân Ninivê ăn năn sám hối thì Chúa sẽ tha thứ 
cho họ. Ông thích một Thiên Chúa trừng phạt dân Ninivê 
hơn là một Thiên Chúa tha thứ. Câu chuyện của Giôna 
trình bày một chân lý làm dân Do thái sửng sốt, đó là cả 
các dân tộc khác cũng được Thiên Chúa yêu thương.

III. ƠN GỌI CỦA GIÔNA (1,1-16)

1. Chúa gọi Giôna
Trong Thánh Kinh, những trình thuật ơn gọi thường có 

những yếu tố sau: (1) Gặp gỡ, (2) Thiên Chúa ngỏ lời, (3) sai 
đi, (4) người được sai thoái thác, (5) Chúa trấn an với lời hứa 
‘Ta ở với ngươi’ (6) hứa ban một dấu chỉ.

Trình thuật ơn gọi Giôna cũng theo thứ tự đó nhưng có vài 
điểm đặc biệt: Lời Chúa đến với ông (1,1) và sai ông đi giảng 
cho dân Ninivê (1,2). Giôna không những chống lại mệnh lệnh 
này mà còn tìm cách chạy trốn (1,3). Chúa đã không chỉ trấn 
an Giôna nhưng còn theo sát ông và dùng quyền năng của 
Người lôi ông trở về với sứ mạng tiên tri (1,4 - 2,10). Rồi trình 
thuật bắt đầu lại: “Lời Chúa đến với Giôna lần thứ hai” (3,1).

2. Rao giảng cho dân Ninivê
Ninivê là thủ đô của Assyria, một đế quốc hùng mạnh ở 

vùng Mesopotamia vào thế kỷ VIII trước Công nguyên. Assyria 
đã đánh bại Israel vào năm 722 và bắt họ đem đi lưu đày, vì 
thế dân Israel căm ghét Assyria. Giôna không muốn đi Ninivê 
không phải vì muốn trốn tránh tiếng gọi của Chúa cho bằng 
vì căm ghét Assyria, không muốn đem Lời Chúa đến cho dân 
đó.

3. Thiên Chúa hành động
Giôna mô tả Thiên Chúa là Đấng “làm ra biển khơi và đất 

liền” (1,9), Đấng chế ngự biển khơi và mọi loài trong đó. Hình 
ảnh được làm nổi bật ở đây là sự toàn năng của Đấng Tạo 
hoá, Đấng đã trao phó sứ mạng cho Giôna và thúc đẩy ông 
chu toàn sứ mạng. Điều buồn cười là nếu Giôna biết Chúa 
toàn năng như thế, tại sao ông lại nghĩ ông có thể chạy trốn 
khỏi bàn tay Chúa? Và mỗi người chúng ta cũng nghĩ rằng 
mình có thể chạy trốn được Chúa? (hãy đọc Thánh vịnh 139)

IV. THIÊN CHÚA TRẢ LỜI CHO GIÔNA (3,1-10)

1. Tại sao Giôna chạy trốn?
Vì ông biết rằng Chúa là Đấng “từ bi nhân hậu, chậm giận 

và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa” (4,2). Ông nổi 
giận vì biết rằng Chúa không phải là vị thẩm phán thích trừng 
phạt tội ác nhưng là vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót và hối 
hận vì đã thịnh nộ.

2. Thiên Chúa giáo huấn Giôna
Thiên Chúa không trừng phạt Giôna vì tội chạy trốn và 

đào ngũ và vì ông thiếu lòng thương xót, nhưng Chúa tìm 
cách giáo huấn ông bằng hành động cụ thể (x. 4,4-10)... và 
kết luận: “Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương Ninivê sao? 
(4,11). Giôna và mỗi người chúng ta tin Chúa như Chúa là hay 
chúng ta bắt Chúa phải hành xử theo tính toán nhỏ nhen và 
chật hẹp của mình.

Câu ghi lòng cho tuần: Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó                     
                                      cũng không hay biết. Mc 4, 26-27

Tuaàn 65: 
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LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 6 / 2015

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)

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 14/6/2015 - 7:00 PM

Giáo Khu 7    A/C Lê Minh & Vân  214-385-8839
             3709 Lindale Dr., Mckinney, TX 75070

Giáo Khu 10   Bà Phạm Thị Hương  214-477-8275
             2533 Pecan Meadow Dr., Garland, TX 75040

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ 2015

Chúa nhật ngày 28 tháng 6, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ long trọng mừng đại lễ Bổn Mạng 
Giáo xứ. Hai thánh lễ 7:30 và 10:00 sáng sẽ được cử hành chung tại Trung Tâm Thánh Anphong. 
Chương trình tổng quát như sau:

•	 7:30am     Tập trung
•	 8:00am     Rước Kiệu (ngoài khuôn viên giáo xứ) 
•	 8:45am     Vũ Dâng Hoa kính Đức Mẹ
•	 9:15am     Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng

Kính mời cộng đoàn Dân Chúa tham dự để cảm tạ và tiếp tục khẩn cầu ơn Chúa đổ xuống cho Giáo 
xứ, gia đình, và mỗi người qua sự chuyển cầu đầy hiệu lực của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.

Lưu ý: 

1. Từ 8 đến 9 giờ sáng, cảnh sát sẽ chận xe lưu thông trên đường Apollo và những khúc đường đoàn 
kiệu sẽ đi qua. Những ai tham dự đại lễ Bổn mạng Giáo xứ, xin vui lòng đến trước 8 giờ sáng.

2. Vẫn có thánh lễ lúc 12 giờ trưa và 5 giờ chiều trong ngày Chúa nhật. 
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Pope Francis Quotes
Trust, Life, Good
Although the life of a person is in a land full of thorns and weeds, there is always a space in which the 
good seed can grow. You have to trust God.

Great, God, Religion
If one has the answers to all the questions - that is the proof that God is not with him. 
It means that he is a false prophet using religion for himself. The great leaders of the 
people of God, like Moses, have always left room for doubt. You must leave room for 
the Lord, not for our certainties; we must be humble.

Love, Peace, Hope
We must restore hope to young people, help the old, be open to the future, spread love. Be poor among 
the poor. We need to include the excluded and preach peace.

Love, Good, Best
Every man, every woman who has to take up the service of government, must ask 
themselves two questions: ‘Do I love my people in order to serve them better? Am I 
humble and do I listen to everybody, to diverse opinions in order to choose the best 
path?’ If you don’t ask those questions, your governance will not be good.

God, Teacher, Father
I believe in God - not in a Catholic God; there is no Catholic God. There is God, and I believe in Jesus 
Christ, his incarnation. Jesus is my teacher and my pastor, but God, the Father, Abba, is the light and 
the Creator. This is my Being.

Death, War, Today
Even today we raise our hand against our brother... We have perfected our weapons, 
our conscience has fallen asleep, and we have sharpened our ideas to justify ourselves 
as if it were normal we continue to sow destruction, pain, death. Violence and war lead 
only to death.

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi - Dòng Đức Mẹ Trinh Vương
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương xin thân mời các em nữ từ 16 tuổi trở lên đến thăm Nhà Dòng và chia sẻ 
cuộc sống với các Sơ tại Tu Viện Dallas, TX từ ngày 26 - 29 tháng 6, 2015 hoặc tại Tu Viện St. Louis, 
MO từ ngày 10 - 13 tháng 7, 2015.  

Xin liên lạc Sơ Huyền về những chi tiết: 

 Phone: (314) 371-1294.   
 E-mail: cmrvocation@yahoo.com  
 Website: www.trinhvuong.org
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Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:            $12,238.50
Lệ Phí Gia Nhập Giáo Xứ (SDB 2652-2653):    $100.00
Tiền Quảng Cáo:        $100.00
Tiền Lễ Cưới:         $200.00
Bảo Trợ Ơn Gọi (SDB 850):         $50.00

SDB Tên                             Số Tiền
0023 Đặng Hiếu Sinh  $20.00
0273 Nguyễn Đức Thái  $10.00
0394 Đoàn Thanh Tâm    $4.00
0513 Trần Hữu Thanh           $100.00
0523 Trần Ngọc Xuân    $4.00
0700 Vũ Ngọc Tùng     $2.00
1156 Nguyễn Văn Hoàng    $5.00
1209 Nguyễn Ngọc Minh  $10.00
1301 Hồng Tuấn   $10.00
1341 Hoàng Tiến Cần  $20.00

BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa Nhật Ngày 7/6/2015

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center Fund):

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund):

SDB Tên                         Số Tiền
0286 Nguyễn Hữu Tài      $500.00
0295 Trần Dũng & Nga      $500.00
0296 Trần Dũng & Nga      $500.00
0360 Phạm Viết Hải       $100.00
0374 Phạm Thị Thanh Thúy    $100.00
0376 Nguyễn Văn Quyết      $100.00
0389 Trần Đình Hiến      $100.00

SDB Tên                             Số Tiền
1535 Trần Trọng Cảnh    $5.00
1608 Nguyễn Thị Đài  $20.00
2082 Nguyễn Tiến Thịnh  $10.00
2156 Nguyễn Thị Tươi  $20.00
2282 Ẩn Danh            $100.00
2296 Nguyễn Thị Thanh Thủy $20.00
2472 Đoàn Phương Thảo  $10.00
2612 HàVăn Hoan   $10.00
  Crawfish Festival        $1,900.00

Quỹ Điều Hành Giáo Xứ (Operating Fund):

Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo khu 12
Ngày 13/6 kính Thánh Antôn, bổn mạng của giáo khu 12.  Cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp xin Thiên Chúa và Đức Mẹ  ban cho mỗi gia đình trong các giáo khu được muôn ơn lành của 
Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.  
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Đức tin và niềm hy vọng được gặp Chúa Giêsu 
mang lại niềm vui cho chúng ta chứ không phải 
những học thuyết lạnh lùng. Những Kitô hữu nào 
không thể vui mừng là những tín hữu bất hạnh. Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng 
thánh lễ sáng thứ Năm 26 tháng Ba tại nhà nguyện 
Santa Marta.

Niềm vui của Abraham vào lời Thiên Chúa phán hứa 
cho ông có thể trở thành một người cha là nguồn cảm 
hứng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng. 
Bình luận về bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng nhận 
xét rằng Abraham đã già, và vợ ông Sara cũng vậy, 
nhưng ông tin và mở “trái tim của mình ra cho hy 
vọng” và “lòng đầy an ủi.” Chúa Giêsu nhắc nhở các 
thầy thông luật rằng Abraham “hớn hở vui mừng” thấy 
ngày của Chúa Giêsu “và tràn đầy niềm vui”:

“Và đó là những gì các thầy thông luật đã không hiểu. 
Họ không hiểu được niềm vui của lời hứa này; họ 
không hiểu được niềm vui của hy vọng, họ đã không 
hiểu được niềm vui của sự hiệp nhất. Họ không hiểu, 
họ không biết làm thế nào để vui mừng, bởi vì họ đã 
mất đi ý nghĩa của niềm vui chỉ xuất phát từ đức tin. Tổ 
phụ chúng ta là Abraham có thể vui mừng vì ông đã có 
đức tin; ông được công chính trong đức tin. Những 
người khác đã mất đức tin. Họ là các thầy thông luật 
nhưng không có đức tin. Bởi vì trung tâm của lề luật là 
tình yêu, tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân!”

Đức Giáo Hoàng nói tiếp:

“Họ chỉ có một hệ thống các học thuyết chính xác mà 
họ cố gắng làm rõ mỗi ngày từng điều một và không 
cho ai được sửa đổi chúng. Những người không có đức 
tin, không gắn bó với lề luật, khi đương đầu với những 
lề luật này trở thành những con người với nhiều quỉ kế: 
nộp thuế cho Caesar à, không nộp có được không? 
Người phụ nữ này là người đã kết hôn bảy lần khi cô đi 
lên thiên đường cô sẽ là vợ ai trong số bảy người đàn 
ông này? Đây là thế giới của họ, một thế giới trừu 
tượng, một thế giới không có tình yêu, một thế giới 
không có đức tin, một thế giới không có hy vọng, một 
thế giới không có sự tin tưởng, một thế giới không có 

Đức Tin Mang Lại Niềm Vui Cho Chúng Ta 
Chứ Không Phải Những Học Thuyết Lạnh Lùng

Thiên Chúa. Và vì thế, họ không thể vui mừng! “

Đức Thánh Cha nhận xét mỉa mai rằng có lẽ các thầy 
thông luật cũng có thể có niềm vui “nhưng không có 
niềm vui thực sự, một niềm vui không có chút sợ hãi 
nào. Họ sống không có niềm tin vào Thiên Chúa, mà đã 
không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có hy vọng 
vào Thiên Chúa thì trái tim của họ hóa đá.” Đức Giáo 
Hoàng nhấn mạnh rằng thật là buồn khi là một tín đồ 
không có niềm vui - niềm vui không hiện hữu khi 
không có đức tin, không có hy vọng, không có lề luật 
- nhưng chỉ có các quy định và những học thuyết lạnh 
lùng”

“Niềm vui của đức tin, niềm vui của Tin Mừng là tảng 
đá góc tường cho đức tin của một người. Không có 
niềm vui, người đó không phải là một tín đồ thực sự. 
Hôm nay, trước khi ra về chúng ta hãy cử mừng với 
những lời của Chúa Giêsu: “Abraham, tổ phụ của các 
ngươi sẽ hớn hở vui mừng được nhìn thấy ngày của Ta, 
ông đã nhìn thấy và vui mừng. Chúng ta xin Chúa ban 
ơn để được vui mừng trong hy vọng, trong ân sủng 
được nhìn thấy ngày của Chúa Giêsu khi chúng ta được 
ở với Ngài; và trong ân sủng của niềm vui.”

[Cuộc Đời Dâng Hiến]
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Scripture:  Mark 4:26-34 

And he said, “The kingdom of God is as if a man 
should scatter seed upon the ground, and should 
sleep and rise night and day, and the seed should 
sprout and grow, he knows not how.  The earth 
produces of itself, first the blade, then the ear, then 
the full grain in the ear.  But when the grain is ripe, 
at once he puts in the sickle, because the harvest has 
come.”  And he said, “With what can we compare 
the kingdom of God, or what parable shall we use 
for it?  It is like a grain of mustard seed, which, 
when sown upon the ground, is the smallest of all 
the seeds on earth;  yet when it is sown it grows up 
and becomes the greatest of all shrubs, and puts 
forth large branches, so that the birds of the air can 
make nests in its shade.”  With many such parables 
he spoke the word to them, as they were able to hear 
it; he did not speak to them without a parable, but 
privately to his own disciples he explained 
everything. 

Meditation: What can mustard seeds teach us about 
the kingdom of God? The tiny mustard seed literally 
grew to be a tree which attracted numerous birds 
because they loved the little black mustard seed it 
produced. God’s kingdom works in a similar 
fashion. It starts from the smallest beginnings in the 
hearts of men and women who are receptive to 
God’s word. And it works unseen and causes a 
transformation from within. Just as a seed has no 
power to change itself until it is planted in the 
ground, so we cannot change our lives to be like 
God until God gives us the power of his Holy Spirit. 
The Lord of the Universe is ever ready to transform 
us by the power of his Spirit. Are you ready to let 
God change you by his life-giving Word and Spirit? 
The kingdom of God produces a transformation in 
those who receive the new life which Jesus Christ 
offers. When we yield to the Lord Jesus and allow 
his word to take root in us, our lives are transformed 
by the power of the Holy Spirit who dwells within 
us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in 

Daily Reading & Meditation  
What the kingdom of God is like

earthen vessels, to show that the transcendent 
power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 
4:7). Do you believe in the transforming power of 
the Holy Spirit? 

Peter Chrysologous (400-450AD), an early church 
father, explained how the “tree of the cross” spreads 
its branches throughout the world and grew into a 
worldwide community of faith offering its fruit to 
the world: 

It is up to us to sow this mustard seed in our minds 
and let it grow within us into a great tree of 
understanding reaching up to heaven and elevating 
all our faculties; then it will spread out branches of 
knowledge, the pungent savor of its fruit will make 
our mouths burn, its fiery kernel will kindle a blaze 
within us inflaming our hearts, and the taste of it 
will dispel our unenlightened repugnance. Yes, it is 
true: a mustard seed is indeed an image of the 
kingdom of God. Christ is the kingdom of heaven. 
Sown like a mustard seed in the garden of the 
virgin’s womb, he grew up into the tree of the cross 
whose branches stretch across the world. Crushed 
in the mortar of the passion, its fruit has produced 
seasoning enough for the flavoring and preservation 
of every living creature with which it comes in 
contact. As long as a mustard seed remains intact, 
its properties lie dormant; but when it is crushed 
they are exceedingly evident. So it was with Christ; 
he chose to have his body crushed, because he 
would not have his power concealed…

Christ became all things in order to restore all of us 
in himself. The man Christ received the mustard 
seed which represents the kingdom of God; as man 
he received it, though as God he had always 
possessed it. He sowed it in his garden, that is in his 
bride, the Church. The Church is a garden extending 
over the whole world, tilled by the plough of the 
gospel, fenced in by stakes of doctrine and discipline, 
cleared of every harmful weed by the labor of the 
apostles, fragrant and lovely with perennial flowers: 
virgins’ lilies and martyrs’ roses set amid the 

[Xem tiếp trang 8]
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pleasant verdure of all who bear witness to Christ and the tender plants of all who have faith in him. Such 
then is the mustard seed which Christ sowed in his garden. When he promised a kingdom to the patriarchs, 
the seed took root in them; with the prophets it sprang up; with the apostles it grew tall; in the Church it 
became a great tree putting forth innumerable branches laden with gifts. And now you too must take the 
wings of the psalmist’s dove, gleaming gold in the rays of divine sunlight, and fly to rest for ever among 
those sturdy, fruitful branches. No snares are set to trap you there; fly off, then, with confidence and dwell 
securely in its shelter. (SERMON 98)

Do you allow the seed of God’s word to take deep root in your life and transform you into a fruit-bearing 
disciple of Jesus Christ? 

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase 
my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory.” 

[Tiếp theo từ trang 7] 

Thông Báo Hội Tương Tế
Hội viên: Giuse Vũ Thanh Minh
Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938

Đã tạ thế ngày 24 tháng 5 năm 2015 tại Garland
Lễ an táng đã cử hành tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 27-5-2015
Hội sẽ trao số tiền $2,120 USDL giúp tang phí cho gia đình hội viên quá cố

Xin quý hội viên vui lòng góp $10 kể từ Chúa Nhật 5-6-2015 đến 19-6-2015.
Check xin trả cho : Hội Tương Tế.

Come and See - the Sisters of Mary, Queen
Looking for peace and happiness? Need some guidance? You’re joyfully invited girls from 16 years 
of age or older to join us for a grace-filled Summer Discernment Retreat with the Sisters of Mary, 
Queen at Dallas, TX từ ngày 26 – 29 tháng 6, 2015 or at St. Louis, MO từ ngày 10 – 13 tháng 7, 2015.  

Please contact Sơ Huyền for more information: 

 Phone: (314) 371-1294.   
 E-mail: cmrvocation@yahoo.com  
 Website: www.trinhvuong.org


