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

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

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

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

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

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

Ban Trật Tự
A. 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. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư

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
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

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

      
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 ......... 6:30 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.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) 
              & 3:15pm-4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ CHúA NHậT NGÀy 01/11/2015, TuầN THứ 31 THƯỜNG NIêN NăM B

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

GHI DANH NHậP GIÁO Xứ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.



Hôm nay là Lễ Các Thánh qua đó Giáo hội 
tôn vinh Thiên Chúa về tất cả các Thánh, 

kể cả những vị vô danh. Ngày này là một cơ 
hội để Hội thánh kính nhớ một các đặc biệt 

mọi Thánh, trong quá khứ cũng như hiện tại, bất kể nguồn gốc 
quốc gia, dân tộc, lứa tuổi, nghề nghiệp và trong đó có thể có 
cả ông bà tổ tiên của chúng ta nữa. Các vị Thánh này không 
có một ngày lễ riêng trong Lịch Phụng vụ của Hội thánh và vì 
thế ngày này là một ngày mừng chung cho tất cả những người 
thánh thiện đã ra đi trước chúng ta và đang hưởng vinh quang 
trên Thiên quốc. Đồng thời với ngày lễ này, chúng ta được mời 
gọi noi gương đời sống thánh thiện của các vị và cầu xin các 
ngài chuyển cầu cho chúng ta. 

Việc mừng Lễ Các Thánh gắn liền với giáo lý của Hội thánh 
về Mầu nhiệm các Thánh Thông Công (Communion of Saints), 
đó là dưới quyền chăn dắt tối thượng của một chủ chiên duy 
nhất là Chúa Kitô, tất cả đoàn dân Chúa ở trần gian (Giáo hội lữ 
hành hoặc Giáo hội chiến đấu), trên trời (Giáo hội khải hoàn) 
và trong tình trạng thanh luyện (Giáo hội đau khổ hoặc thanh 
luyện) đều được liên kết với nhau trong một sự hiệp thông gắn 
bó đặc biệt và không tách rời nhau.

Về nguồn gốc của Lễ Các Thánh tức lễ mừng đoàn dân 
Chúa trên Thiên quốc, chúng ta nhớ lại Hội thánh vào thời 
kỳ tiên khởi đã bị bách hại bởi đế quốc Rôma khiến nhiều tín 
hữu đã chết vì đạo và các vị này được kính nhớ trong ngày 
giáp năm chịu tử đạo. Lúc ban đầu, việc tôn kính này chỉ giới 
hạn trong giáo phận hay nguyên quán của các ngài. Đến thế 
kỷ thứ 4, các giáo phận bắt đầu trao đổi hài cốt, hoặc chia hài 
cốt các thánh Tử đạo cho nhau. Từ đó, sự tôn sùng các Thánh 
Tử đạo được phổ biến nhiều nơi trong Hội thánh. Dưới thời 
Hoàng đế Điôclêtianô (284-305), cơn bách hại đạo Chúa diễn 
ra vô cùng dữ dội và số các tín hữu chịu tử đạo đã tăng lên 
rất nhiều khiến việc mừng các vị tử đạo được tổ chức cùng 
nhau trong một ngày, thay vì là từng ngày như trước đây. Đến 
ngày 13/5/610, Đức Giáo hoàng Bônifaxicô VI cung hiến đền 
Pantheon ở Rôma như là đền thờ Công giáo để tôn kính Đức 
Mẹ Maria và tất cả các Thánh tử đạo. Nhưng mãi đến thế kỷ 
thứ 9 dưới thời Đức Giáo hoàng Grêgôriô IV (827-844), Lễ 
Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1/11 hằng năm được mừng khắp 
Giáo hội hoàn vũ.

Khi chúng ta mừng Lễ Các Thánh, chắc hẳn nhiều người 
trong chúng ta cho rằng con đường nên thánh chỉ dành cho 
một ít người mà thôi. Phải chăng đây là một cách để chúng ta 
từ khước lời mời gọi của Thiên Chúa muốn chúng ta cũng nên 
Thánh! Thật ra, Giáo hội dạy rằng Thiên Chúa mời gọi tất cả 

Câu ghi lòng cho tuần: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa. Tv 23, 6a

mọi người nên Thánh, không trừ một ai. Mọi người được kêu 
gọi sống trong tình yêu của Thiên Chúa và biến tình yêu đó 
của Ngài trở nên hữu hình trong cuộc đời của những ai sống 
chung quanh chúng ta. Sự thánh thiện không phải là một điều 
gì đó xa vời; trái lại, sự thánh thiện rất thật và rất gần gũi 
bởi vì sự thánh thiện không phải là một cách sống xa xôi. 
Chúng ta nên nhớ chúng ta đang sống cùng thời với những vị 
Thánh chứ chẳng phải ai xa lạ, chẳng hạn Thánh Giáo hoàng 
Gioan Phaolô II và Chân phước Têrêxa Calcutta là những vị 
có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng gặp gỡ, tiếp xúc, ít 
ra là qua màn ảnh truyền hình. Mẫu số chung cho tất cả các 
vị thánh, đó là các ngài khi còn ở trên trần gian, bất kể tuổi 
tác, giới tính, bậc sống, đều sống một cuộc đời trọn vẹn trong 
sự thật và lòng mến đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đó là 
những người đã sống theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật của 
Bài Phúc âm Lễ Các Thánh hôm nay: Đừng để linh hồn dính 
bén với của cải trần thế, sống với lòng xót thương, công bằng, 
trong sạch, hòa giải, khiêm nhường, và sẵn sàng đau khổ vì 
Chúa Kitô.

Để có thể sống cuộc đời thánh thiện, trước hết chúng ta 
hãy nhớ đến việc vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chết 
và Phục sinh vinh hiển hầu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, để 
rồi cùng với Thánh Phaolô, chúng ta khẳng định rằng: “Tôi 
coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được 
biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, 
và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với 
Người” (Phi 3:8-9). 

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng quê 
hương đích thực của chúng ta không phải là trần gian này và vì 
thế đừng sống với tinh thần thế tục chống lại Chúa Kitô và lời 
Ngài dạy qua Kinh thánh và Giáo huấn của Hội thánh: “Như 
tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà 
nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với với Thập giá Đức 
Kitô; chung cục là họ sẽ phải hư vong… Họ là những người 
chỉ nghĩ đến sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng 
ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu 
Kitô từ cõi trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc 
phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân 
xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của 
Người” (Phi 3:18-21).

Lạy Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ, xin 
cầu bàu cùng Chúa cho chúng con là những tín hữu đang trên 
con đường lữ hành trần gian, luôn biết hướng mắt về trời để 
một ngày kia cũng được hưởng vinh quang trên Thiên quốc.

Linh muïc  Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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THAÙNH LEÃ CAÀU CHO CAÙC LINH HOÀN
THÖÙ HAI NGAØY 2/11
Seõ coù 3 Thaùnh leã:
7:00am, 7:00pm taïi nhaø thôø
12:00 tröa taïi nhaø Bình An.
Troïn thaùng 11 ñöôïc Giaùo Hoäi daønh rieâng ñeå caàu 
nguyeän cho caùc linh hoàn. 
Kính môøi coäng ñoàng daân Chuùa tham döï. 

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ NAÊM ÑAÀU THAÙNG
Kính môøi Coäng ñoaøn Daân Chuùa tham döï giôø 
Chaàu Thaùnh Theå vaøo thöù Naêm Ñaàu Thaùng ngaøy 
5/11/2015, 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.

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG 
Thöù Saùu Ñaàu Thaùng ngaøy 6/11/2015 seõ coù Chaàu 
Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 7 giôø 
toái. 
Töø 7:30 saùng tôùi 8 giôø saùng:  Chaàu chung.
Töø 6:30 chieàu tôùi 7 giôø chieàu:  Chaàu chung.
Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng 
Chuùa Thöông xoùt 
Ngoaøi ra laø chaàu rieâng trong thinh laëng.
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân 
kính vaø thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn 
söùc maïnh vaø ôn chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, 
coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH 
CHA THAÙNG 11/2015

- YÙ chung: Caàu cho chuùng ta bieát môû roäng taâm 
hoàn ñeå gaëp gôõ vaø ñoái thoaïi vôùi taát caû moïi ngöôøi, 
ngay caû vôùi nhöõng ngöôøi khoâng cuøng nieàm tin vôùi 
mình. 
- YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho caùc vò muïc töû trong Hoäi 
Thaùnh, bieát taän tình yeâu thöông ñoaøn chieân cuûa 

mình, ñeå ñoàng haønh vaø giöõ vöõng nieàm hy voïng.

CHAØO MÖØNG NHÖÕNG GIA ÑÌNH MÔÙI ÑEÁN 
GIAÙO XÖÙ THAÙNG 10, 2015
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp raát haân hoan 
chaøo ñoùn quyù oâng baø anh chò em môùi ñeán giaùo xöù:
1. Nguyeãn Ñình Hoøa 5. Phaïm Duy Taân
2. Nguyeãn Ñöùc Thuïc 6. Nguyeãn Hoàng Lieân
3. Traàn Ngoïc Haûi 7. Nguyeãn Thò Huy
4. Nguyeãn Minh Anthony 8. Traàn Simon Löïc

GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ
Theo Giaùo luaät, khi ñeán cö nguï moät nôi naøo, caùc 
tín höõu phaûi ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm 
caøng toát. Xin lieân laïc vôùi Vaên phoøng ñeå laøm ñôn 
gia nhaäp Coäng ñoaøn Daân Chuùa.

THOÂNG BAÙO HOÄI HIEÄP SÓ COLUMBUS
Nhöõng ngöôøi naøo ñaõ ghi danh hoaëc muoán ghi danh 
vaøo Hoäi Hieäp Só Columbus xin vui loøng ñeán gaëp 
Cha Chính xöù taïi Phoøng 132 luùc 1 giôø 30 chieàu 
Chuùa nhaät 1/11/2015 ñeå laøm ñôn xin gia nhaäp. 
Chaân thaønh caûm ôn.

Thoâng Baùo cuûa Tröôøng Giaùo Lyù
1.  Xin nhaéc phuï huynh caùc em lôùp Röôùc Leã Laàn 
Ñaàu 2016 ñeán hoïp Chuùa Nhaät, ngaøy 08 thaùng 11, 
1giôø45 – 3giôø, ôû Nhaø Gierañoâ.   Lôùp RLLÑ laø 
Lôùp GL_3A, GL_3B, GL_3C, GL_3J, vaø GL_3K.

LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN

- Chuùa nhaät 1/11: Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ. Leã Buoäc.
 Xin tieàn laàn II cho Quyõ Töø Thieän Coâng Giaùo 

(Catholic Charities)
- Thöù Hai 2/11: Leã Caàu Cho Caùc Tín Höõu Ñaõ Qua 

Ñôøi (xin xem Thoâng Baùo).
- Thöù Ba 3/11: Leã Thaùnh Maùctinoâ, Tu só.
- Thöù Tö 4/11: Leã Thaùnh Caroâloâ Boâroâmeâoâ. Leã Nhôù.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 5/11: Caàu Cho Ôn Goïi.
 Chaàu Thaùnh Theå baét ñaàu sau thaùnh leã 7PM 
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 6/11: Kính Thaùnh Taâm Chuùa 

Gieâsu.
 Chaàu Thaùnh Theå nguyeân ngaøy  töø 7:30AM – 

7:00PM taïi nhaø Nguyeän
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 7/11: Bieät kính Ñöùc Meï.
 Lôùp Röûa Toäi treû em luùc 7:00PM taïi nhaø 

Gieârañoâ
- Chuùa nhaät 8/11: Chuùa Nhaät 32 Thöôøng Nieân Naêm B.
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Rao Hoân Phoái
Rao laàn III

* Anh Tröông Ngaân Laâm, con oâng Tröông Dieân 
vaø baø Huyønh Ngoïc Linh, seõ keát hoân vôùi chò Ñoã Kim 
Anh, con oâng Ñoã Ñình Lyù vaø baø Nguyeãn Thò Laâm, vaøo 
ngaøy thöù Baûy 21/11/2015
* Anh Phaïm Traàn Huøng, con oâng Phaïm Hoaøng 
vaø baø Phaïm Hueä, seõ keát hoân vôùi chò Trònh Thò Xuaân 
Lan, con oâng Nguyeãn Vaên Ñieàn vaø baø Nguyeãn Thò 
Hueä, vaøo ngaøy thöù Baûy 21/11/2015
* Anh Nguyeãn Thaùi Hoøa, con oâng Nguyeãn Thaùi 
Baùch vaø baø Nguyeãn Kim Haø, seõ keát hoân vôùi chò Phan 
Anh Vivian, con oâng Phan Coâng Traân vaø baø Traàn Thò 
Haïnh, vaøo ngaøy thöù Baûy 28/11/2015
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin cho cha chaùnh xöù 
bieát

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 31/10/2015 cuûa ñoâi taân hoân:

Traàn Tuù & Nguyeãn Thò Hoàng Oanh
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò 
soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

CHÖÔNG TRÌNH CAÀU NGUYEÄN CHO ÔN 
GOÏI VÔÙI CHEÙN THAÙNH GIA ÑÌNH
FAMILY CHALICE VOCATIONS PROGRAM
Keå töø Chuùa nhaät 1/11/2015, Giaùo xöù baét ñaàu 
“Chöông Trình Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi Vôùi 
Cheùn Thaùnh Gia Ñình” nhaèm khuyeán khích caùc 
gia ñình caàu nguyeän cho vieäc gia taêng caùc ôn goïi 
linh muïc vaø tu só nam nöõ bôûi vì chính töø trong gia 
ñình maø haït gioáng ôn goïi ñöôïc nuoâi döôõng vaø phaùt 
trieån. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, vaøo cuoái moãi Thaùnh 
Leã thöù Baûy & Chuùa nhaät, Cha Chuû teá seõ môøi moät 
gia ñình leân nhaän laáy Cheùn Thaùnh veà nhaø vaø ñaët ôû 
moät nôi xöùng ñaùng ñeå moïi ngöôøi caàu nguyeän moãi 
ngaøy cho ôn goïi trong suoát moät tuaàn leã vôùi baûn 
kinh keøm theo raát ngaén goïn (tieáng Vieät & tieáng 
Anh). Vaøo thöù Baûy keá tieáp, gia ñình naøy seõ ñöa laïi 
Cheùn Thaùnh ñaët vaøo trong Phoøng Thaùnh ñeå ñeán 
löôït gia ñình khaùc.
To increase the number of families praying for 
vocations of the priesthood and religious life, 
as from Sunday November 1st, 2015, the Parish 
will begin the “Family Chalice for Vocations 
Program”. It is from within the family that we will 
sow the seeds of vocations to the priesthood and 
religious life. Before the end of the Sunday Mass, 
the Celebrant calls forth the designated family 
to present them with the Family Chalice, and 
then he commissions them to pray for vocations 
to the priesthood and religious life. The family 
takes the chalice home, placing it where they can 
gather and pray each day for vocations with the 
help of the Family Chalice Prayer Guide. On the 
following Saturday, the Family Chalice is returned 
to the sacristy of the Church.

CAÀN THIEÄN NGUYEÄN VIEÂN PHUÏ DAÏY 
VIEÄT NGÖÕ LÔÙP 6
Ban Vieät ngöõ caàn moät soá caùc vò thieän nguyeän coù 
theå giuùp phuï daïy caùc lôùp 6 Vieät ngöõ
Ñieàu kieän: 
* Hieåu bieát veà caùch daïy “Taäp laøm vaên” nhöng quí 
vò seõ ñöôïc thöïc taäp theâm
* Coù theå giuùp buoåi saùng vaø chieàu
* Thoâng qua background check
Xin lieân laïc vaên phoøng KGD, Ban Vieät Ngöõ vaøo 
nhöõng ngaøy Chuùa nhaät hoaëc text message to: T. 

Thanh Le: 469-867-6025

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Luùc 7:00PM Ngaøy 1/11/2015

Giaùo Khu 1 OÂ/B Traàn Minh Quang 469-366-5493 
 4001 Broken Bow Lane, Garland, TX 75044
Giaùo Khu 2  Chò Moäng Vaân 972-495-0310 
 2914 Willow Ridge Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 4  Chò Ñoaøn Ngoïc Tuaán (Quyeân) 469-235-0228 
 2714 Forest Park Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu  10 Baø Phaïm Thò Höông 214-477-8275  
 2533 Pecan Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 11  OÂ/B Ñaëng Quoác Baûo  214-620-5741 
 340 Cave River Dr., Murphy, TX 75094
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 25/10/2015)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,047.00
Tieàn Khaán: $1,568.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $230.00 
Baûo Trôï Ôn Goïi (SDB 850): $50.00 
Quyõ Baùc AÙi: $128.00 
UÛng Hoä CD Kinh Thaùnh: $421.00 
Diocesan Priests Retirement: $3,981.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
     SDB 2679: $100.00 
     SDB 2681: $100.00 
     SDB 2682: $500.00 

Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

SDB Teân Soá Tieàn
0052 Ñoã Thò Nam $2.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $5.00 
0250 Nguyeãn Coâng Taâm $20.00 
0273 Nguyeãn Ñöùc Thaùi $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0820 Nguyeãn Thanh Vaân $5.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $10.00 

1035 Phaïm Thò Kim Dung $5.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $5.00 
1512 Mai Vaên Trung $20.00 
1534 Traàn Thu $4.00 
1684 Mai Vieät $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1835 Huyønh Bích-Lan Rosa $20.00 
2161 Nguyeãn Khaéc Duõng $2.00 
2208 Nguyeãn Hoaøng Long $5.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2289 Nguyeãn Hoaøng Oanh $500.00 
2299 Leâ Kelly $9.00 
2303 Leâ Ñình Vinh $20.00 
2560 Traàn Thoa $32.00 
2615 Nguyeãn Chí Ngoïc $10.00 
  AÅn Danh (BTC) $100.00 
 Hoäi Quaùn $4,111.00 
 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0276 Nguyeãn Vaên Minh $100.00 
0455 Löông Moäng Lan Nöông $150.00 

XIN ÔN TOAØN XAÙ CHO CAÙC LINH HOÀN NÔI LUYEÄN 
NGUÏC
Muoán xin Ôn Toaøn Xaù cho caùc linh hoàn trong Luyeän nguïc, 
ngoaøi caùc ñieàu kieän thoâng thöôøng laø Xöng toäi, Röôùc leã vaø 
Caàu nguyeän theo yù chæ Ñöùc Giaùo hoaøng thì ngöôøi tín höõu:
- Töø ngaøy 1/11 ñeán 8/11, moãi ngaøy thaêm nghóa trang vaø caàu 
nguyeän cho nhöõng ngöôøi quaù coá.
- Vaøo ngaøy Leã Caùc Linh Hoàn 2/11, vieáng Nhaø thôø caàu 
nguyeän vaø ñoïc moät Kinh Laïy Cha vaø Kinh Tin Kính. Thôøi 
gian coù theå ñöôïc tính töø tröa ngaøy 1/11 ñeán nöûa ñeâm ngaøy 
2/11.

THE PILGRIMAGE OF MERCY
ST. MARIA GORETTI

THE LITTLE SAINT OF GREAT MERCY

From September to November of this year the major 
relics of St. Maria Goretti will make a pilgrimage to the 
United   States.  Named the “Pilgrimage of Mercy,” it is 
the first time that her body travels to the USA.
While St. Maria is universally known as the Patroness of 
Purity, her greatest virtue was her unyielding forgiveness 
of her attacker even in the midst of horrendous physical 
suffering, a forgiveness that would completely convert 
him and set him on a path to personal holiness.  In 
March 2015, His Holiness, Pope Francis, announced an 
Extraordinary Holy Year of Mercy beginning December 
8, 2015. This visit of the major relics of St. Maria Goretti 
is an effort on the part of the Holy See and Treasures of 
the Church to prepare and catechize the United States 
for this great celebration in the life of the Church.
Tuesday November 3
St. Monica Church
9933 Midway Road, Dallas, Texas 75220
(214) 358-1453
•Public veneration of St. Maria begins: 11:00 am
•Solemn Mass celebrated in St. Maria’s honor: 7:00 pm
•Public veneration ends: 11:00 pm

XÖÛ DUÏNG PHONG BÌ GIAÙO XÖÙ KHI BOÛ TIEÀN GIOÛ
Trong vieäc goùp tieàn gioû cho Giaùo xöù, ñeå traùnh tình traïng 
coù ngöôøi truøng teân, hoaëc coù ngöôøi duøng teân ngöôøi thaân 
khaùc trong gia ñình maø kyù check, hoaëc ñoåi ñòa chæ maø cöù 
duøng check vôùi ñòa chæ cuõ, khieán nhöõng anh chò em thieän 
nguyeän trong Hoäi ñoàng Taøi Chaùnh toán maát nhieàu thôøi 
gian ñeå kieåm tra ñi, kieåm tra laïi maø chöa chaéc ñaõ tìm ra 
ñöôïc ai laø ngöôøi cho nöõa. Vì theá, xin moïi ngöôøi vui loøng 
duøng phong bì Giaùo xöù cung caáp ñeå boû check hoaëc tieàn 
maët vaøo ñoù. Coøn nhöõng ai ñaõ ñeán Giaùo xöù maø chöa ghi 
danh gia nhaäp (neân chöa ñöôïc cung caáp phong bì coù ghi 
ñòa chæ), xin vui loøng ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù ñeå laøm ñôn 
gia nhaäp vaø nhaän caùc phong bì taïm. Chaân thaønh caûm ôn.
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GIAÙO HOÄI NOÙI GÌ VEÀ LUYEÄN NGUÏC? 
WHAT DOES THE CHURCH SAY ABOUT THE PURGATORY?

* Saùch Toaùt Yeáu Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo soá 
210  vaø 211 noùi: (1) Luyeän nguïc laø tình traïng cuûa 
nhöõng ngöôøi cheát trong tình thaân vôùi Thieân Chuùa, 
nhöng, duø ñaõ ñöôïc baûo ñaûm ôn cöùu ñoä vónh cöûu, hoï 
coøn caàn thanh  luyeän tröôùc khi ñöôïc höôûng haïnh 
phuùc thieân ñaøng; (2) Nhôø söï “caùc thaùnh thoâng coâng” 
caùc tín höõu coøn löõ haønh treân traàn gian, coù theå giuùp 
ñôõ caùc linh hoàn nôi luyeän nguïc, baèng caùch daâng lôøi 
caàu khaån, ñaëc bieät laø thaùnh leã, vaø taát caû nhöõng vieäc 
boá thí, aân xaù vaø nhöõng vieäc haõm mình ñeå caàu cho 
hoï.

* “Purgatory is the state of those who die in Gods 
friendship, assured of their eternal salvation, but 
who still have need of purification to enter into the 
happiness of heaven. Because of the communion 
of saints, the faithful who are still pilgrims on 
earth are able to help the souls in purgatory by 
offering prayers in suffrage for them, especially 
the Eucharistic sacrifice. They also help them by 
almsgiving, indulgences, and works of penance.” 
(Compendium of the Catechism of the Catholic 
Church, nos. 210 & 211).

Lòch Xöû Duïng Phoøng OÁc Giaùo Xöù
Töø ngaøy 1/11/2015 - 7/11/2015

 Ngaøy Giôø Phoøng Ñòa ñieåm Sinh Hoaït 

Chuùa Nhaät 1/11 3am-4:30pm 132 TTTAP Legio Junior hoïp 

Chuùa Nhaät 1/11 9am-4:30pm 137 ñeán 140 TTTAP Lôùp GL, VN 

Chuùa Nhaät 1/11 2:30pm-4:30pm 115 TTTAP Lôùp GL Theâm Söùc ngöôøi lôùn

Chuùa Nhaät 1/11 9am-12pm 132 TTTAP Giaùo Lyù All staff meeting

Chuùa Nhaät 1/11 1:30pm-2:30pm 132 TTTAP Ghi danh Knights of Columbus

Chuùa Nhaät 1/11 3:30pm-5pm  Nhaø Thôø CD Augustine taäp haùt

Chuùa Nhaät 1/11 6pm-7:30pm  Nhaø Thôø CD Augustine taäp haùt

Thöù Ba 3/11 7:30pm-9:30pm 139,141 TTTAP Lôùp GL Döï Toøng

Thöù Ba 3/11 7pm-9pm 137,138,140,142 TTTAP Lôùp Anh vaên ESL

Thöù Ba 3/11 4:30pm-5:30pm  Nhaø Nguyeän Nghi thöùc Hôïp Thöùc Hoùa

Thöù Tö 4/11 7:30pm-10pm 138,142 TTTAP Legio hoïp

Thöù Tö 4/11 7pm-9pm 132,137,140 TTTAP Lôùp Luyeän thi quoác tòch

Thöù Tö 4/11 7:45pm-9:30pm 139,141 TTTAP Lôùp Giaùo lyù 150 Giôø-Lòch söû GH

Thöù Tö 4/11 7:45pm-9pm  Nhaø Thôø Taäp daâng hoa

Thöù Tö 4/11 10am-11am  Nhaø Nguyeän Nghi thöùc Hôïp Thöùc Hoùa

Thöù Naêm 5/11 7pm-9pm 137,138,140,142 TTTAP Lôùp Anh vaên ESL

Thöù Saùu 6/11 8pm-10pm 115 TTTAP CD Fiat taäp haùt

Thöù Saùu 6/11 6pm-8pm 132 TTTAP CD Thieáu Nhi taäp haùt

Thöù Saùu 6/11 8pm-10pm 132 TTTAP CD Gioan Vianney taäp haùt

Thöù Saùu 6/11 8pm-10pm 101 Nhaø Gieârañoâ CD Trinh Vöông taäp haùt

Thöù Saùu 6/11 8pm-10pm 103 Nhaø Gieârañoâ CD Thaùnh Linh taäp haùt

Thöù Baûy 7/11 9am-10:30am 138,141,142 TTTAP Legio hoïp
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TUAÀN 79 (TUAÀN 4 T.Ö.): THÖ GA-LAÙT

I. TOÅNG QUAÙT

1. Noäi dung

Ñoái töôïng cuûa thö Ga-laùt laø nhöõng Kitoâ höõu goác ngoaïi 
giaùo (x. 4,8; 5,2-3; 6,12-13). Thaùnh Phaoloâ ñaõ giuùp hoï tin 
vaøo Chuùa Kitoâ nhöng khoâng bao laâu sau khi ngaøi rôøi Ga-laùt, 
caùc Kitoâ höõu goác Do thaùi ñeán vaø noùi vôùi hoï raèng muoán laøm 
ngöôøi Kitoâ höõu toát thì tröôùc heát phaûi laø ngöôøi Do thaùi toát 
baèng caùch chòu pheùp caét bì vaø tuaân giöõ luaät Tora. Laäp luaän 
naøy chaïm ñeán ñieàu coát loõi trong ñöùc tin Kitoâ giaùo vaø laøm 
cho caùc Kitoâ höõu hoang mang. Nghe tin veà noãi hoang mang 
naøy, thaùnh Phaoloâ ñaõ vieát thö ñeå traán an vaø khaúng ñònh chaân 
lyù ñöùc tin : “Khoâng coù Tin Möøng naøo khaùc ñaâu nhöng chæ coù 
moät vaøi keû phaù roái anh em vaø muoán laøm xaùo troän Tin Möøng 
cuûa Ñöùc Kitoâ ñoù thoâi. Nhöng neáu coù ai, keå caû chuùng toâi 
hoaëc moät thieân thaàn naøo töø trôøi xuoáng, loan baùo cho anh em 
Tin Möøng khaùc vôùi Tin Möøng anh em ñaõ laõnh nhaän, thì xin 
Thieân Chuùa loaïi tröø keû aáy ñi!”

2. Löôïc ñoà toång quaùt

1,1-10 Lôøi chaøo vaø daãn nhaäp
1,11 – 2,21 Phaoloâ, Tin Möøng cuûa ngaøi, vaø Pheâroâ
3,1 – 4,31 Giaùo thuyeát
5,1 – 6,10 Khuyeân nhuû
6,11-18 Keát luaän

II. THAÙNH PHAOLOÂ VAØ TIN MÖØNG NGAØI RAO 
GIAÛNG

1. Thaùnh Phaoloâ ñaõ ñoùn nhaän Tin Möøng nhö theá naøo? 
(1,11-17)

Thaùnh Phaoloâ nhaéc laïi goác gaùc Do thaùi cuõng nhö 
loái soáng cuûa ngaøi tröôùc khi coù kinh nghieäm treân ñöôøng ñi 
Damas. Ngaøi laø ngöôøi nhieät thaønh vôùi caùc truyeàn thoáng cuûa 
cha oâng vaø haêng say baét bôù, tieâu dieät Hoäi Thaùnh cuûa Chuùa. 
Theá nhöng cuõng nhö trong tröôøng hôïp cuûa tieân tri Gieâreâmia 
(1,5) vaø Isaia (42,1), Thieân Chuùa ñaõ choïn Phaoloâ vaø trao 
cho ngaøi moät nhieäm vuï ñaëc bieät. Chuùa ñaõ toû cho Phaoloâ 
bieát Ñöùc Gieâsu - Con cuûa Ngöôøi, ñeå Phaoloâ ñi rao giaûng Tin 
Möøng cho daân ngoaïi. Ngay sau ñoù, Phaoloâ ñaõ sang AÛ Raäp 
ñeå giaûng ñaïo.

Thaùnh Phaoloâ khaúng ñònh raèng “Toâi laø Phaoloâ, Toâng 
ñoà khoâng phaûi do loaøi ngöôøi, cuõng khoâng phaûi nhôø moät 
ngöôøi naøo, nhöng bôûi Ñöùc Gieâsu Kitoâ vaø Thieân Chuùa laø 
Cha, Ñaáng ñaõ cho Ngöôøi töø coõi cheát troãi daäy… Khoâng coù ai 
trong loaøi ngöôøi ñaõ truyeàn laïi hay daïy cho toâi Tin Möøng aáy 
nhöng laø chính Ñöùc Gieâsu Kitoâ ñaõ maïc khaûi” (1,1.12). Ñoái 
chieáu vôùi nhöõng ñoaïn thö khaùc, vd. 1Cor 15,3, neân hieåu 
raèng Phaoloâ khoâng coù yù phuû nhaän vai troø cuûa truyeàn thoáng 
vaø huaán quyeàn trong Giaùo Hoäi, nhöng muoán nhaán maïnh ñeán 
maïc khaûi maø Thieân Chuùa ban cho ngaøi vaø giuùp caùc tín höõu 
xaùc tín vaøo lôøi ngaøi rao giaûng.

2. Ba laàn gaëp gôõ thaùnh Pheâroâ

Laàn gaëp gôõ thöù nhaát (1,18-24): Khoaûng ba naêm sau khi 
trôû laïi vôùi Chuùa, Phaoloâ ñaõ leân Gieârusalem ñeå gaëp Keâpha 
(Pheâroâ). Nhieäm vuï lôùn nhaát cuûa Phaoloâ trong chuyeán ñi naøy 
laø thuyeát phuïc thaùnh Pheâroâ raèng ngaøi ñaõ thöïc söï trôû laïi vôùi 
Chuùa Kitoâ vaø ñang haêng say loan baùo Tin Möøng cuûa Chuùa.

Laàn gaëp gôõ thöù hai (2,1-10): 14 naêm sau cuoäc vieáng 
thaêm laàn thöù nhaát, Phaoloâ laïi leân Gieârusalem cuøng vôùi 
Barnaba vaø Titoâ. Keát quaû cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy laø caùc vò 
laõnh ñaïo ñaõ baét tay Phaoloâ vaø Barnaba ñeå toû daáu hieäp 
thoâng; ñoàng thôøi coù söï phaân chia coâng vieäc: Phaoloâ lo cho 
daân ngoaïi, coøn Pheâroâ vaø caùc vò laõnh ñaïo taïi Gieârusalem lo 
cho nhöõng ngöôøi ñöôïc caét bì.

Laàn gaëp gôõ thöù ba (2,11-21): Sau laàn gaëp gôû thöù hai 
(sau naêm 50) vaø tröôùc khi vieát thö Ga-laùt (khoaûng naêm 55), 
thaùnh Phaoloâ coøn gaëp thaùnh Pheâroâ vaøo moät dòp khaùc. Pheâroâ 
ñeán Antiochia vaø duøng böõa vôùi nhöõng Kitoâ höõu goác daân 
ngoaïi, nhöng khi coù nhöõng Kitoâ höõu Do thaùi töø Gieârusalem 
ñeán thì ngaøi laïi traùnh neù. Thaùi ñoä naøy ñaõ coù aûnh höôûng xaáu 
ñeán nhieàu ngöôøi khaùc. Vì theá Phaoloâ ñaõ leân tieáng pheâ phaùn. 
Caùc caâu 2,15-21 trình baøy noäi dung chính yeáu maø thö Ga-laùt 
muoán nhaán maïnh: chuùng ta ñöôïc neân coâng chính nhôø tin vaøo 
Ñöùc Gieâsu Kitoâ chöù khoâng phaûi nhôø tuaân giöõ Leà luaät.

III. TÖÏ DO ÑÍCH THÖÏC

Ñöùc Gieâsu Kitoâ laøm cho ta trôû thaønh nhöõng con ngöôøi 
töï do (2,4), nhöng töï do khoâng coù nghóa laø buoâng thaû nhöng 
laø “laáy ñöùc meán maø phuïc vuï laãn nhau” (5,13). Laäp luaän cuûa 
Phaoloâ laø: tröôùc khi Chuùa Kitoâ ñeán, taát caû chuùng ta ñeàu laø 
noâ leä cho theá gian vaø nhöõng ñoøi hoûi cuûa Leà luaät (4,21-31). 

Nhöng khi Ñöùc Gieâsu chaáp nhaän caùi cheát maø chính Leà 
luaät leân aùn vaø sau ñoù ngaøi ñöôïc Thieân Chuùa cho soáng laïi, 
thì hieån nhieân Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi laøm ñeïp loøng Thieân Chuùa 
nhaát. Noùi caùch khaùc, khi cho Ñöùc Gieâsu soáng laïi töø coõi cheát, 
Thieân Chuùa ñaõ huûy boû Leà luaät vaø ban cho ta söï töï do môùi. 
Trong Ñöùc Kitoâ, ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø caét bì hay 
khoâng caét bì nhöng laø “ñöùc tin haønh ñoäng nhôø ñöùc aùi” (5,6) 
vaø “laáy ñöùc meán maø phuïc vuï laãn nhau” (5,13).

Trong thöïc teá, laøm theá naøo ñeå phuïc vuï? Thaùnh Phaoloâ 
duøng hình aûnh “xaùc thòt” vaø Thaàn Khí” ñeå giaûi thích: “Haõy 
soáng theo Thaàn Khí vaø nhö vaäy, anh em seõ khoâng coøn thoaû 
maõn nhöõng ñam meâ cuûa tính xaùc thòt nöõa” (5,16). Ñeå cuï theå 
hoaù, Phaoloâ lieät keâ nhöõng haønh ñoäng phaûi traùnh (5,19-21) 
vaø nhöõng haønh ñoäng phaûi laøm (5,22-23). Ñaây laø nhöõng chæ 
daãn cuï theå khoâng chæ cho caùc tín höõu Ga-laùt nhöng coøn cho 
caùc Kitoâ höõu ôû moïi thôøi ñaïi.
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“Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven”
Scripture: Mark 10:2-16

Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down his disciples came to him. 2 And he opened 
his mouth and taught them, saying: 3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4 “Blessed 

are those who mourn, for they shall be comforted. 5 “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6 “Blessed 
are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. 7 “Blessed are the merciful, for they shall 
obtain mercy. 8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 9 “Blessed are the peacemakers, for they shall 
be called sons of God. 10 “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of 
heaven. 11 “Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on 
my account. 12 Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven 

Meditation: What is the good life which God intends for 
us? And how is it related with the ultimate end or purpose 
of life? Is it not our desire and longing for true happiness, 
which is none other than the complete good, the sum of all 
goods, leaving nothing more to be desired? Jesus addresses 
this question in his sermon on the mount. The heart of Jesus’ 
message is that we can live a very happy life. The call to 
holiness, to be saints who joyfully pursue God’s will for their 
lives, can be found in these eight beatitudes. Jesus’ beatitudes 
sum up our calling or vocation - to 
live a life of the beatitudes. The word 
beatitude literally means “happiness” 
or “blessedness”.

God gives us everything that 
leads to true happiness

What is the significance of Jesus’ 
beatitudes, and why are they so 
central to his teaching? The beatitudes 
respond to the natural desire for 
happiness that God has placed in 
every heart. They teach us the final end to which God calls 
us, namely the coming of God’s kingdom (Matthew 4:17), 
the vision of God (Matthew 5:8; 1 John 2;1), entering into 
the joy of the Lord (Matthew 25:21-23) and into his rest 
(Hebrews 4:7-11).  Jesus’ beatitudes also confront us with 
decisive choices concerning the life we pursue here on earth 
and the use we make of the goods he puts at our disposal.

Jesus’ tells us that God alone can satisfy the deepest 
need and longing of our heart. Teresa of Avila’s (1515-1582) 
prayer book contained a bookmark on which she wrote: Let 
nothing disturb you, let nothing frighten you. All things 
pass - God never changes. Patience achieves all it strives 
for. Whoever has God lacks nothing -God alone suffices.

Is God enough for you? God offers us the greatest good 
possible - abundant life in Jesus Christ (John 10:10) and the 
promise of unending joy and happiness with God forever. 
Do you seek the highest good, the total good, which is above 
all else?

The beatitudes are a sign of contradiction to the world’s 
way of happiness

The beatitudes which Jesus offers us are a sign of 
contradiction to the world’s understanding of happiness 

and joy. How can one possibly 
find happiness in poverty, hunger, 
mourning, and persecution? Poverty 
of spirit finds ample room and joy 
in possessing God as the greatest 
treasure possible. Hunger of the 
spirit seeks nourishment and strength 
in God’s word and Spirit. Sorrow 
and mourning over wasted life and 
sin leads to joyful freedom from 
the burden of guilt and spiritual 
oppression.

God reveals to the humble of heart the true source of 
abundant life and happiness. Jesus promises his disciples 
that the joys of heaven will more than compensate for 
the troubles and hardships they can expect in this world. 
Thomas Aquinas said: “No one can live without joy. That 
is why a person deprived of spiritual joy goes after carnal 
pleasures.” Do you know the happiness of hungering and 
thirsting for God alone?

“Lord Jesus, increase my hunger for you and show me 
the way that leads to everlasting peace and happiness. May 
I desire you above all else and find perfect joy in doing your 
will.” 


