
      
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 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu 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

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.

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. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
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

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. Phú Nguyễn........469-360-5880

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

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. Lê Văn Tới...........972-422-0331

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

CHúA NHẬT 5 PHụC SINH NGÀy 24/04/2016

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



chúng ta không yêu người đó cho bằng chúng ta chỉ muốn 
một điều gì nơi người đó. Rồi có loại tình yêu nặng về cảm 
tính, lãng mạn khi nhịp đập con tim của chúng ta rung cảm 
trước một người nào đó, nhưng thật ra đó không phải là tình 
yêu đích thực bởi vì chúng ta chỉ muốn tìm kiếm một chút 
tình cảm nơi người đó mà thôi, chứ không phải là yêu toàn 
bộ con người đó. Và tình yêu nặng về cảm tính, lãng mạn thì 
sẽ mau chóng phai tàn theo thời gian khi người mình tưởng 
là yêu đó không còn vẻ hấp dẫn của ngày trước, không còn 
làm cho cái tôi của chúng ta được thoả mãn. Cũng có loại 
tình yêu đồng đều, nghĩa là “bánh ít đi, bánh quy lại”, “có 
qua có lại mới toại lòng nhau”. Với loại tình yêu này, chúng 
ta yêu thương, làm một điều gì đó cho người khác bởi vì 
chúng ta mong đợi người đó sẽ yêu thương, và làm điều 
gì đó tương tự cho chúng ta. Rồi có loại tình yêu nhân đạo 
khi chúng ta cảm thấy cần phải làm một điều gì đó để giúp 
những người khốn khổ, dù họ không phải là bà con, người 
quen biết với chúng ta. Tình yêu nào thật đáng quý nhưng 
cũng có giới hạn ở chỗ dễ đưa chúng ta đến một tình yêu 
chung chung. Với loại tình yêu này, chúng ta có thể dễ dàng 
ký sổ vàng từ thiện cả trăm, cả ngàn Mỹ kim cho người 
nghèo nhưng đến sống phục vụ những anh chị em bất hạnh 
đó không phải là điều dễ dàng.

Và một loại tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến trong bài 
Tin Mừng hôm nay, đó là tình yêu hy sinh như chính Chúa 
Giêsu đã hy sinh cho chúng ta qua cái chết trên thập giá. Khi 
Chúa Giêsu nói với các môn đệ là các con hãy yêu thương 
nhau như Ngài đã yêu thì đây là một điều răn mới bởi vì 
trong Cựu ước, người Do thái cũng được dạy bảo “Hãy yêu 
thương tha nhân như chính mình” (Lv 19:18). Do đó lời 
mời gọi của Chúa Giêsu, mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho 
các môn đệ về sự yêu thương còn phải vượt xa hơn những 
gì được dạy bảo trong Cựu ước. Điều đó có nghĩa là như 
Chúa Giêsu, người Kitô hữu phải yêu thương không phải chỉ 
những người thân quen, những người làm ơn cho chúng ta, 
hay ít ra không làm hại chúng ta, nhưng là phải yêu thương 
những kẻ thù ghét mình, làm hại mình.

Bài Phúc Âm hôm nay là một lời mời gọi để chúng ta 
nhìn lại tâm hồn và lương tâm của mình về đời sống yêu 
thương đối với gia đình và tha nhân ra sao. Chúng ta luôn 
có một cám dỗ không yêu thương tha nhân hơn chính 
mình. Nhưng Chúa Giêsu nói rất rõ không ai có thể là bạn 
hữu và môn đệ của Ngài nếu chúng ta không yêu thương 
tha nhân.

Vào ngày 17 tháng Giêng năm 1995, một trận động 
đất lớn chưa từng có xảy ra ở Kôbê, nước Nhật. Cả 
một thành phố hầu như đổ xuống thành một đống 

gạch vụn khổng lồ. Thiệt hại về người và của không biết 
bao nhiêu mà kể. Các đội cấp cứu làm việc ngày đêm để 
lôi ra khỏi những đống gạch vụn vô vàn người chết, người 
bị thương. Trong tai hoạ vô cùng khủng khiếp ấy, người ta 
lại khám phá ra một câu chuyện hết sức cảm động mà sức 
vang của nó còn mạnh hơn cả sức chấn động 6.6 của cơn 
động đất. 

Vào ngày thứ 2 của cuộc tìm kiếm nạn nhân, người ta 
đào lên được dưới một toà nhà đổ nát hai mẹ con vẫn còn 
sống. Đứa con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi vẫn còn thoi 
thóp, và người mẹ đã hoàn toàn bất tỉnh. Sau khi cấp cứu 
cho hai mẹ con vượt qua cơn thập tử nhất sinh, các nhà báo 
đã phỏng vấn bà mẹ: “Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị 
có thể sống được hai ngày dưới đống gạch vụn ấy?” Chị 
trả lời: “Tuy bị chôn vùi dưới toà nhà đổ nát, nhưng có một 
cái đà đã che chắn cho mẹ con tôi. Sau vài giờ thì con tôi 
quá đói vì hai bầu sữa của tôi cháu đã uống cạn. Tôi liền 
mò mẫm trong bóng tối và đụng phải một vật sắc bén. Tôi 
liên vồ lấy và rạch một đường nơi cổ tay, đẩy miệng con tôi 
vào cho cháu mút chút giòng máu nóng. Cháu liền yên lặng 
được vài tiếng thì cơn đói lại cào cấu và cháu lại gào lên 
khóc. Tôi liền rạch thêm một đường nữa nơi cổ tay bên kia, 
đưa vào miệng cháu, và sau đó tôi không còn biết gì nữa.” 
Các ký giả hỏi tiếp: “Thế chị không nghĩ rằng làm như thế 
thì chị sẽ chết hay sao?” Người mẹ trả lời: “Tôi không hề 
nghĩa đến cái chết của mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho 
con tôi được sống!”

Tình yêu hy sinh quên mình của người phụ nữ đối với 
người con bé bỏng của mình là một minh họa sống động 
về ý nghĩa của tình yêu đích thực như lời dạy của Chúa 
Giêsu về tình yêu trong bài Tin Mừng của Ngày Chúa nhật 
thứ 5 Phục sinh hôm nay: “Thầy ban cho các con một điều 
răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương chúng con.” (Ga 13:34).

Nói về yêu thương thì ai trong chúng ta cũng biết rằng 
không ai có thể sống thiếu tình yêu. Yêu và được yêu là hai 
nhu cầu căn bản của cuộc sống con người. Con người chỉ 
có thể phát triển bình thường nếu được nuôi sống trong môi 
trường thương yêu của gia đình, của cộng đồng, của xã hội. 

Về tình yêu, chúng ta có thể phân biệt các loại tình yêu 
như sau: Có loại tình yêu vị lợi khi chúng ta yêu thương một 
người nào đó bởi vì người đó có lợi cho chúng ta. Đúng ra LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Ga 13, 34.
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          LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/4. Tuaàn V Phuïc Sinh naêm C.

Quyeân tieàn laàn 2 cho caùc Giaùo phaän Truyeàn 
giaùo taïi Hoa Kyø (Home Missions Appeal)

- Thöù Hai 25/4: Leã Thaùnh Maùtcoâ, Thaùnh söû. Leã Kính.
- Thöù Ba 26/4: Tuaàn V Phuïc Sinh.
- Thöù Tö 27/4: Tuaàn V Phuïc Sinh.
- Thöù Naêm 28/4: Leã Thaùnh Pheâroâ Chanel, Linh muïc,

Töû ñaïo; Thaùnh Lui Maria Monfort, Linh muïc.
- Thöù Saùu 29/4: Leã Thaùnh Catarina Sieâna, Trinh nöõ,

Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Baûy 30/4: Leã Thaùnh Pioâ V Giaùo hoaøng. Töôûng

nieäm Bieán coá 30/4/1975. Caàu nguyeän cho Queâ 
höông.

- Chuùa Nhaät 1/5. Tuaàn VI Phuïc Sinh naêm C.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang 
quyeán tröôùc söï ra ñi cuûa 

OÂng Giuse Nguyeãn Vaên Söông
Sinh ngaøy 11/7/1925

Taï theá ngaøy 17/4/2016
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø 
caäy troâng cho tang quyeán.

                               FAMILY NIGHT
PHIM “CHAÂN PHÖÔÙC JERZY POPIELUSZKO” (PHAÀN 2)
          SAU THAÙNH LEÃ CHIEÀU 27/4 - TAÏI NHAØ THÔØ
The true story of Blessed Jerzy Popieluszko, the courageous 
young priest martyr who became the chaplain and spiritual 
leader of the large trade union in Poland, Solidarity, in the 
1980s.
An ordinary young priest in many ways, Fr. Jerzy had a dynamic 
personality, a deep prayer life, and a strong empathy for the 
persecution and sufferings of the workers and trade unionists, 
especially when Martial Law was declared in 1981. He was a 
beacon of hope in those dark days and his message of truth was 
devoured by the Polish people after 40 years of oppression. 
On October 19, 1984, three Communist agents kidnapped Father 
Jerzy and he was viciously beaten, bound, and thrown into the 
Vistula River.  He was beatified in 2010. 

LÔÙP GIAÙO LYÙ 150 GIÔØ

- Moân Hoïc: Kinh Thaùnh Taân Öôùc
- Giaûng Vieân: Lm. Giuse Nguyeãn Minh Quang,
C.Ss.R.
- Ngaøy: Thöù Tö 4/5 & 11/5 (May 4 & 11)
- Giôø: 7 pm - 9:30 pm
- Phoøng Hoïc: 139 & 141 taïi Trung Taâm Thaùnh
An Phong
- Ghi Danh: Chò Nguyeãn Hieáu ôû soá ñieän thoaïi
(214) 235-3523 hoaëc email ôû hieutayninh71@
yahoo.com.

    TRÖÔØNG VIEÄT NGÖÕ CAÀN GIAÙO VIEÂN
Ñeå chuaån bò cho chöông trình Vieät ngöõ nieân hoïc 
2016-2017 saép ñeán, Tröôøng Vieät ngöõñangcaàn söï 
giuùp ñôõ cuûa caùc thieän nguyeän vieân trong Giaùo xöù.
Ñieàu kieän: Bieát hai ngoân ngöõ Vieät & Anh, ñoàng 
thôøi coù thôøi gian giuùp ñôõ vaøo caùc ngaøy Chuùa nhaät
Xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp vôùi Thaày Thanh Leâ taïi 
vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo Chuùa nhaät hoaëc 
qua soá ñieän thoaïi: 469-867-6025.
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GHI DANH NIEÂN HOÏC 2016 – 2017
VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ & THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ

I. Chöông Trình Ghi Danh
* April 24: Ñôït 2. (9:00am - 4pm)
Ñòa ñieåm: Hoäi Tröôøng Thaùnh An Phong
Leä phí: Vieät ngöõ: $60 - Giaùo Lyù: $80 - Thieáu nhi: $20
Neáu ghi danh treã, sau April 24 - leä phí seõ taêng nhö sau:
After April 24 leä phí:   Vieät ngöõ: $80 - Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $30

Khi ñi ghi danh, xin mang theo ñôn ghi danh (maøu xanh da trôøi).  Ñôn naøy ñöôïc gôûi veà vôùi hoïc sinh nhoû 
nhaát trong gia ñình vaøo Chuùa nhaât ngaøy 10 thaùng 04.  Xin quyù phuï huynh ñoïc chi tieát ghi danh ñöôïc keøm 
theo ñôn ghi danh.  To register, please bring the registration form (blue) with you.  This form will be sent 
home with the youngest student in your family on Sunday, April 10th. 
* Sun, May 1, 8, 15:  Late Registration / Ghi danh treã
* May 22, May 29, June, July, and Aug 07:  No Registration / Vaên phoøng KGD seõ ñoùng cöûa
* Sun, Aug 14 (9am – Noon):  Last Day of Late Registration / Vaên phoøng KGD môû cöûa

II. Chöông Trình Hoïc / School Schedule
7:30am MASS
9:00am - 10:15am   Giaùo Lyù (all grades)
10:30am - 11:45am  Vieät Ngöõ
Noon              TNTT MASS
1:45pm - 2:45pm     TNTT + Vieät Ngöõ 
3:00pm - 4:15pm    Giaùo Lyù (all grades)

III. Xin löu yù veà “Giaùo Lyù Preference AM or PM”/ Please note
1. If all children is enrolled in all 3 programs, parents may choose a preference of morning or
afternoon GL classes.
* If “Giaùo Lyù AM” preference is chosen, then:

9 – 10:15am:  Giaùo Lyù
10:30am – 11:45am:  Vieät Ngöõ
Noon MASS
1:45pm – 3pm:  TNTT

* If “Giaùo Lyù PM” preference is chosen, then:
10:30am – 11:45am:  Vieät Ngöõ
Noon MASS
1:45pm – 3pm:  TNTT
3:15pm – 4:30pm:  Giaùo Lyù

2. Indicating "Giao Ly AM" or "Giao Ly PM" does not guarantee that you will be given that time slot.
Priority is given in this order:
a) Time of registration AND all children in the family enrolled in all 3 programs AND capacity of class
room size.
b) Time of registration AND capacity of class room size.
3. Maximum capacity of each GL class is 30.
4. Neáu chæ ghi danh cho moät chöông trình Giaùo Lyù, hoïc sinh seõ ñöôïc xeáp vaøo giôø hoïc: 3g15chieàu –
4g30chieàu.
If a student is enrolled only in Giaùo Lyù, s/he will be placed in the 3:15pm – 4:30pm time slot.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 17/4/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $11,582.00 
Tieàn In Saùch: $200.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $350.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,035.00 
Quyõ Giuùp Ngöôøi Ngheøo: $40.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0068 Nguyeãn Hoaøng Nhaân $10.00 
0114 Traàn Trinh $20.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0617 Ñinh Quan Höng $105.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2299 Leâ Kelly $5.00 
2437 Chaâu Hoaøn Tuaán $5.00 
2471 Döông Chí Nhaân $5.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00 
2544 Leâ Vaên Hieàn $10.00 

AÅn Danh $67.14 
Hoäi Quaùn $4,491.50 
Khoái Giaùo Duïc $76,660.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0073 Nguyeãn Thò Lieân 

(Baûng Teân & Hình) $2,395.00 
0450 Nguyeãn Thò Lieân (Hình) $245.00  

          GHI DANH ÑI HOUSTON DÖÏ 
          LEÃ THUÏ PHONG LINH MUÏC 
CUÛA THAÀY PHOÙ TEÁ PHAOLOÂ HOAØNG THAØNH ÑÖÙC
Ñeå giuùp nhöõng ai muoán ñi tham döï Thaùnh Leã Thuï 
Phong Linh Muïc cuûa Thaày Phoù teá Phaoloâ Hoaøng 
Thaønh Ñöùc, Giaùo Xöù coù bao thueâ moät xe bus cho vieäc 
chuyeân chôû. Lòch trình chuyeán ñi nhö sau: 

* Xe bus seõ coù maët taïi Nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu
Giuùp luùc 4 giôø saùng ngaøy 14 thaùng 5 naêm 2016.  Xe seõ
khôûi haønh luùc 4 giôø 30 saùng cuøng ngaøy.

* Töø Nhaø Doøng Chuùa Cöùu Theá ôû Houston, xe seõ khôûi
haønh trôû veà  luùc 1 giôø chieàu cuøng ngaøy vaø seõ veà ñeán
nhaø thôø Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp luùc 6 giôø chieàu.

Leä phí chuyeân chôû laø 20 Myõ kim bao goàm veù xe, ñieåm 
taâm saùng vaø nöôùc uoáng treân xe.

Vì soá gheá coù giôùi haïn, Giaùo Xöù öu tieân vieäc ghi danh 
cho caùc oâng baø cao nieân coâ thaân vaø khoâng coù phöông 
tieän ñi laïi. Vieäc ghi danh chæ hoaøn taát khi naøo ñaõ ñoùng 
chi phí vaø ñieàn xong ñôn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm 
(Waive Form). Giaùo Xöù xin mieãn khoâng giöõ choã tröôùc.

Ñeå baûo ñaûm an toaøn trong chuyeán ñi, xin quyù oâng baø 
anh chò em mang theo thuoác duøng haøng ngaøy vaø ghi roõ 
teân thuoác, lieàu löôïng vaø giôø giaác treân Waive Form.

Giaùo Xöù cuõng khuyeán khích caùc oâng baø anh chò em 
naøo coù phöông tieän chuyeân chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi nhö 
van, SUV, vì loøng baùc aùi ghi danh ñeå GX coù theå xaép 
xeáp moät soá oâng baø anh chò em thieáu phöông tieän ñi 
cuøng.

Xin lieân laïc vôùi chò Vaân taïi Vaên Phoøng Giaùo Xöù, ñieän 
thoaïi 972-414-7073, ñeå ghi danh hay laáy thoâng tin.

Rao Hoân Phoái
RAO LAÀN III

* Anh Nguyeãn Quang Huy, con oâng Nguyeãn Vaên Khoaùi
vaø baø Ñinh Thò Phinh, seõ keát hoân vôùi chò Vuõ Kieàu Ngaân,
con oâng Vuõ Ñình Hoøa vaø baø Kieàu Minh Phuïng vaøo thöù
Baûy ngaøy 21/5/2016
* Anh Ñoaøn Ngoïc Thaéng, con oâng Ñoaøn Ngoïc Haïnh vaø
baø Nguyeãn Cuùc (ñaõ qua ñôøi), seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn
Alyssa, con oâng Nguyeãn Ngoïc Döï vaø baø Traàn Thò Sen
vaøo thöù Baû ngaøy 21/5/2016
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho cha 
chaùnh xöù.

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 24/4/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 OÂ/B Phaïm Vaên Loan 972-414-6264 
1826 Guildford St., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 2 OÂng Ngoâ Hoàng Phöôùc 469-471-4122 
6615 Rutledge Ct., Garland, TX 75044

Giaùo Khu 8 Anh Chò Thaønh - Vui 903-746-5082 
6513 Westover Dr., Rowlett, TX 75089

Giaùo Khu 11   A/C Leâ Vieät Cöôøng & Phi  469-233-2010
3015 Eastwood Dr., Wylie, TX 75098 
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15 LYÙ DO NGÖÔØI TA THÖÔØNG ÑÖA RA ÑEÅ TRAÙNH KHOÛI PHAÛI ÑI LEÃ 
Becky Roach  Chuyeån ngöõ: Tri Khoan 

1) Nhaø thôø toaøn nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû hay xeùt ñoaùn    
"Nhaø thôø khoâng phaûi laø khaùch saïn daønh cho caùc vò thaùnh, 
ñaây laø moät beänh vieän daønh cho caùc toäi nhaân." - trích theo 
Thaùnh Augustine
Nhaø thôø chaéc chaén khoâng phaûi toaøn laø nhöõng ngöôøi hoaøn 
haûo. Taát caû chuùng ta coá gaéng ñeå neân nhö Chuùa Gieâ-su, 
chuùng ta vaãn laø caùc toäi nhaân. Chæ mình Gieâ-su laø toaøn thieän 
vaø Ngöôøi laø lyù do chính ñeå chuùng ta tôùi tham döï thaùnh 
leã. Chuùng ta ñeán nhaø cuûa Thieân Chuùa ñeå tìm kieám Loøng 
thöông xoùt vaø aân suûng cuûa Ngöôøi. Chuùng ta ñi daâng leã 
vì chuùng ta ñang caàn söï tha thöù maø chæ coù Chuùa Gieâ-su 
môùi coù theå cho chuùng ta ñieàu ñoù. Ñöøng ñeå haønh vi cuûa 
nhöõng ngöôøi khaùc laøm aûnh höôûng ñeán söï caûm nghieäm loøng 
thöông xoùt, aân suûng, vaø tình yeâu trong cuoäc soáng cuûa baïn. 
Cho duø coù nhieàu thieáu soùt trong chi theå cuûa Ñöùc Ki-toâ, 
nhöng vaãn coù raát nhieàu hoa traùi toát töôi troå sinh töø ñöùc tin 
Coâng giaùo. Giaùo hoäi ñaõ trung thaønh phuïc vuï ngöôøi ngheøo 
khoù, nhöõng quaû phuï, ngöôøi ñau yeáu, tuø toäi vaø nhieàu ngöôøi 
khaùc trong lòch söû cuûa mình. Coù haøng trieäu ngöôøi Coâng 
giaùo ñaõ chieán ñaáu ñeå soáng moät ñôøi soáng coâng chính vaø 
thaùnh thieän theo ñöùc tin. Haõy nhìn ñeán nhöõng ngöôøi ñang 
laøm caùc coâng vieäc toát ñeïp hôn laø nhöõng ngöôøi chöa soáng 
ñöùc tin cuûa mình.
“Anh em ñöøng xeùt ñoaùn, ñeå khoûi bò Thieân Chuùa xeùt ñoaùn, 
vì anh em xeùt ñoaùn theá naøo, thì anh em cuõng seõ bò Thieân 
Chuùa xeùt ñoaùn nhö vaäy; vaø anh em ñong ñaáu naøo, thì Thieân 
Chuùa cuõng seõ ñong ñaáu aáy cho anh em. Sao anh thaáy caùi 
raùc trong con maét cuûa ngöôøi anh em, maø caùi xaø trong con 
maét cuûa mình thì laïi khoâng ñeå yù tôùi?” (Matt 7:1-3)

2) Thieân Chuùa hieän dieän ôû khaép nôi, taïi sao toâi phaûi ñi 
nhaø thôø môùi ñeán ñöôïc vôùi Ngöôøi?
Thaùnh Maximilian Kolbe noùi, "Neáu caùc Thieân thaàn maø 
ganh tò vôùi con ngöôøi, thì chaéc caùc ngaøi ganh vì moät lyù do 
duy nhaát: Thaùnh theå." Thaät laø moät caâu noùi maïnh meõ dieãn 
taû aân suûng cuûa Bí tích Thaùnh Theå. Ñuùng laø Thieân Chuùa ôû 
moïi nôi, nhöng Ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng vaø ñi vaøo thaân mình 
chuùng ta qua hình thöùc Baùnh Thaùnh. Chuùng ta khoâng theå 
naøo caûm nhaän ñöôïc söï gaàn guõi nhö vaày ôû baát cöù nôi ñaâu 
treân traùi ñaát naøy.
"Chòu Leã laø moät con ñöôøng ngaén nhaát vaø an toaøn nhaát 
ñeå leân Trôøi. Cuõng coøn nhöõng caùch khaùc nhö: trong traéng, 
nhöng chæ coù ñöôïc nôi nhöõng treû nhoû; saùm hoái, nhöng 
chuùng ta laïi thöôøng sôï ñieàu naøy; cam chòu nhöõng thöû thaùch 
cuoäc ñôøi, nhöng khi thöû thaùch ñeán chuùng ta thöôøng than 
khoùc vaø xin cho qua. Nhö vaäy caùch chaéc chaén nhaát, ngaén 
nhaát laø Bí tích Thaùnh Theå.” - Ñöùc Thaùnh Cha Pius X. 

3) Thaùnh leã chaùn laém!
Coù bao giôø baïn phaûi chòu ñöïng moät ai ñoù say meâ noùi veà
chuû ñeà baïn chaû thích thuù tí naøo? Ngöôøi ñoù coù theå noùi daøi
haøng nhieàu giôø ñoàng hoà veà hoùa hoïc, theå thao, nhaïc coå ñieån
v.v… Thoâng thöôøng chuùng ta thaáy nhöõng ñieàu naøy chaùn vì
chuùng ta khoâng hieåu ñöôïc tính phöùc taïp cuûa vaán ñeà. Chuùng
ta khoâng caàn maát thôøi gian ñeå tìm hieåu boùng ñaù neáu chuùng
ta khoâng thích noù, nhöng chuùng ta thöïc söï caàn phaûi maát
thôøi gian ñeå hieåu ñöôïc Thaùnh leã vì ôn cöùu roãi cuûa chuùng
ta tuøy thuoäc vaøo ñaây. Chuùng ta caøng tìm hieåu söï vó ñaïi vaø
nieàm vui cuûa Thaùnh leã, thì chuùng ta caøng caûm thaáy hoan hæ
veà veû ñeïp cuûa ñöùc tin vaø nhöõng truyeàn thoáng cuûa chuùng ta.
Moät caùch khaùc ñeå traùnh khoâng caûm thaáy chaùn laø haõy tham
gia vaøo caùc coâng taùc, nhö xeáp choã ngoài, ñoïc thaùnh thö, hay
laøm ca vieân. Phuïc vuï trong nhaø thôø laø moät caùch giuùp baïn
ngaøy caøng hieåu vaø traân troïng thaùnh leã.
'Thaùnh leã quaù daøi', neáu baïn noùi vaäy, thì toâi seõ noùi: 'Vì tình
yeâu cuûa baïn quaù ngaén.' - Thaùnh. Josemaria Escriva

4) Toâi khoâng Röôùc leã, vaäy vieäc gì toâi phaûi ñi döï Leã?
Ñuùng laø Thaùnh Theå laø trung taâm ñieåm cuûa Thaùnh leã, nhöng
Thaùnh theå cuõng khoâng phaûi laø aân suûng quan troïng duy nhaát
chuùng ta nhaän ñöôïc trong moãi Thaùnh Leã Chuùa nhaät. Ñöùc
Ki-toâ laø Ngoâi Lôøi (Gioan 1:14). Khi chuùng ta ñeá tham döï
Thaùnh leã vaø laéng nghe Phuùc aâm laø chuùng ta laéng nghe
chính Lôøi cuûa Ñöùc Ki-toâ. Taâm hoàn chuùng ta cuõng ñöôïc
nuoâi döôõng baèng Lôøi Ngöôøi gioáng nhö Bí tích Thaùnh theå.
Chuùng ta ñöôïc nuoâi döôõng vaø lôùn leân trong söï thaùnh thieän
qua vieäc tham döï Thaùnh leã. Chuùng ta ñeán vôùi Thaùnh leã vôùi
loøng ao öôùc khoâng chæ laø ñoùn nhaän ôn suûng, nhöng coøn laø
trao taëng laïi moùn quaø cuûa chính chuùng ta cho Thieân Chuùa.
Thaùnh theå (Eucharist) laø moät töø Hy laïp coù nghóa laø Taï ôn
(thanksgiving). Khi chuùng ta ñi tham döï Thaùnh leã chuùng ta
daâng lôøi taï ôn Thieân Chuùa veà taát caû nhöõng gì Ngöôøi ñaõ laøm
vaø seõ tieáp tuïc laøm cho chuùng ta.
Neáu vôùi loøng öôùc ao, baïn coù theå chòu leã thieâng lieâng. Haõy
ñoïc kinh naøy cuûa Thaùnh Anphongoâ Ligoâri, Ñaáng Saùng laäp
Doøng Chuùa Cöùu Theá:
Laïy Ñöùc Chuùa Gieâsu, con tin thaät Chuùa con ngöï trong Pheùp
Mình Thaùnh, con kính meán Chuùa con treân heát moïi söï, cuøng
öôùc ao chòu laáy Chuùa con trong linh hoàn con. Song le bôûi vì
baây giôø con chaúng coù theå maø chòu Chuùa con cho thaäy ñöôïc,
thì xin Chuùa con ngöï vaøo linh hoàn con caùch thieâng lieâng
vaäy, chaúng khaùc gì nhö Chuùa con ñaõ ngöï vaøo thaät, thì con
xin aüm laáy cuøng hôïp laøm moät cuøng Chuùa con cho troïn, xin
Chuùa con chôù ñeå cho con lìa boû Chuùa con bao giôø. Amen.
(coøn tieáp)
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Tuaàn 97: TIN MÖØNG LUCA
(Chöông 1-6)

DAÃN NHAÄP (1, 1-4)
Phaàn Daãn nhaäp moâ taû noäi dung taùc phaåm vaø trình baøy 
lyù do bieân soaïn. Taùc phaåm ôû ñaây khoâng chæ laø Tin 
Möøng thöù ba maø coøn caû saùch Coâng Vuï. Dó nhieân saùch 
Coâng Vuï cuõng coù phaàn daãn nhaäp, cuõng ñöôïc göûi cho 
Theophilus vaø trình baøy moái quan heä vôùi saùch Tin 
Möøng (Cv 1,1-3).
Khi trình baøy taùc phaåm vaø lyù do bieân soaïn, thaùnh 
Luca cuõng cho ta bieát khaù nhieàu veà chính baûn thaân 
ngaøi cuõng nhö veà ñoäc giaû ngaøi nhaém tôùi. Luca nhìn 
nhaän raèng ngaøi khoâng phaûi laø moät trong nhöõng chöùng 
nhaân ñaõ tröïc tieáp chöùng kieán caùc vieäc Chuùa Gieâsu 
laøm, nhöng cuõng nhö caùc ñoïc giaû cuûa ngaøi, Luca 
thuoäc vaøo theá heä thöù hai. Caùch trình baøy cho thaáy 
Luca laø moät Kitoâ höõu coù hoïc vaán vaø vieát cho nhöõng 
ngöôøi gioáng nhö ngaøi ñang soáng raûi raùc khaép ñeá quoác 
Roma. Luùc ñoù, caâu chuyeän veà Chuùa Gieâsu ñaõ ñöôïc 
bieát ñeán nhieàu qua caùc nhaø rao giaûng vaø cuõng coù 
nhöõng vaên baûn. Tuy nhieân chuùng ta chæ coøn giöõ laïi 
ñöôïc moät vaên baûn troïn veïn laø Tin Möøng Marcoâ, vaø 
ñaây cuõng laø taùc phaåm chính maø Luca döïa vaøo ñeå bieân 
soaïn.
Neáu thính giaû ñaõ quen vôùi caâu chuyeän veà Chuùa Gieâsu, 
thì taïi sao phaûi keå laïi caâu chuyeän aáy? Phaûi chaêng taùc 
giaû coù nhöõng thoâng tin môùi, nhöõng caâu chuyeän môùi 
vaø nhöõng caùch giaûi thích môùi? Luca khoâng muoán 
ñaùnh löøa ñoäc giaû baèng nhöõng lôøi höùa nhö theá. Ngaøi 
chæ nhaán maïnh vaøo tính ñaùng tin caäy cuûa nhöõng thoâng 
tin ngaøi coù ñöôïc, vaø ngaøi coá gaéng saép xeáp laïi theo 
thöù töï ñeå xua tan moïi nghi ngôø. Luca muoán giuùp anh 
chò em mình laø nhöõng Kitoâ höõu goác daân ngoaïi tìm veà 
coäi nguoàn cuûa nieàm tin Kitoâ giaùo laø Ñöùc Gieâsu lòch 
söû, vaø doõi theo tieán trình phaùt trieån cuûa Kitoâ giaùo töø 
Gieârusalem cho ñeán Tieåu AÙ vaø Roma.

KHÔÛI ÑAÀU (1,5 – 2,52)
Nhöõng trình thuaät cuûa Luca veà truyeàn tin, giaùng sinh 
vaø thôøi thô aáu cuûa Chuùa Gieâsu laø nhöõng saùng taïo ñoäc 
ñaùo cuûa Luca. Caùc saùch Tin Möøng khaùc khoâng coù 
nhöõng trình thuaät töông töï. Tin Möøng Mattheâu cuõng 
coù trình thuaät veà thôøi thô aáu nhöng xem ra khoâng 
truøng hôïp vôùi Luca. Vì theá ñaây laø saùng taïo rieâng cuûa 
Luca trong moät thôøi ñaïi maø Kitoâ höõu khoâng chæ quan 
taâm ñeán söù vuï coâng khai cuûa Chuùa Cöùu theá, nhöng 
coøn muoán tìm veà coäi nguoàn ñôøi soáng cuûa ngaøi.

Lôøi rao giaûng truyeàn 
thoáng veà Chuùa Gieâsu 
thöôøng baét ñaàu baèng 
bieán coá Chuùa chòu pheùp 
Röûa (x. caùc baøi giaûng 
cuûa Pheâroâ vaø Phaoloâ 
trong saùch Coâng Vuï, 
hoaëc trong daøn baøi cuûa 
Tin Möøng Marco). Luca ñaõ theâm vaøo löôïc ñoà truyeàn 
thoáng ñoù nhöõng trình thuaät veà thôøi thô aáu cuûa Chuùa, 
ñöôïc coi nhö phaàn môû ñaàu ñeå daãn vaøo chính truyeän. 
Caû Mattheâu vaø Luca ñeàu nhaán maïnh raèng nhöõng gì 
xaåy ra trong thôøi thô aáu cuûa Chuùa Gieâsu laø ñeå öùng 
nghieäm lôøi tieân tri. Tuy nhieân coù söï khaùc bieät laø 
Mattheâu nhaán maïnh baèng caùch trích daãn (vd. 1,22-23; 
2,15.17-18), coøn Luca laïi söû duïng nhöõng aùm chæ vaø 
haøm ngaäm. 
Neùt ñoäc ñaùo khaùc cuûa Luca laø ngaøi ñaõ saép xeáp trình 
thuaät thôøi thô aáu baèng caùch taïo moät song ñoái giöõa 
Gioan Taåy giaû vaø Chuùa Gieâsu:
- Loan baùo vieäc thuï thai Gioan Taåy giaû (1,5-25)
- Loan baùo vieäc thuï thai Chuùa Gieâsu (1,26-38)
- Söï kieän noái keát : Thaêm vieáng baø Elisabeth (1,39-56)
- Sinh haï Gioan Taåy giaû (1,57-80)
- Sinh haï Chuùa Gieâsu (2,1-7)
Vieäc thuï thai cuûa caû hai nhaân vaät ñeàu ñöôïc söù thaàn
Gabriel loan baùo vaø gaây ngôõ ngaøng cho caùc baäc cha
meï. Caû hai ñeàu ñöôïc caét bì vaøo ngaøy thöù taùm theo
luaät Do thaùi nhöng teân goïi cuûa caû hai laïi ñöôïc söù thaàn
aán ñònh. Vaø cha meï cuûa caû hai ñeàu giaûi thích bieán
coá baèng moät thaùnh thi. Tuy nhieân khi so saùnh hai
con treû, Luca ñaõ laøm noåi baät vò trí öu vieät cuûa Chuùa
Gieâsu. Ngoaøi ra, khi bieân soaïn trình thuaät truyeàn tin,
Luca ñaõ vaän duïng nhöõng trình thuaät maãu töø Cöïu Öôùc
(vd. Isaac, x. St 17; Samson, x. Tp 13). Theo ñoù, trình
thuaät truyeàn tin ñöôïc bieân soaïn theo thöù töï:
- Thieân thaàn xuaát hieän
- Ngöôøi ñöôïc truyeàn tin toû ra sôï haõi
- Thieân thaàn traán an roài loan baùo vieäc thuï thai vaø haï
sinh
- Ngöôøi ñöôïc truyeàn tin leân tieáng chaát vaán
- Thieân thaàn cho moät daáu chæ.

(Coøn tieáp)
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Meditation: How does God reveal his glory to us?  During his last
supper with his disciples on the eve of his sacrifice on the cross, 

Jesus speaks of his glory and the glory of his Father. What is this glory? It 
is the cross which Jesus speaks of here. The cross of Jesus reveals the 
tremendous love and mercy of God the Father and his beloved Son for the 
human race. John the Evangelist writes, “For God so loved the world that he 
gave his only-begotten Son, that whoever believes in him should not perish but 
have eternal life” (John 3:16). 

The true nature of love
There is no greater glory and honor that one can offer than the willing 

sacrifice of one’s life for the sake of another. This is the true nature of love 
- the total self-giving and free offering of one’s life for the good of another. A
mother who loves her child will do everything in her power to nurture, protect,
and save the life of the child. A soldier devoted to his country’s welfare, will
endure any hardship and suffering and willingly sacrifice his own life to defend
his people. God the Father showed the unfathomable depth of his love and
mercy by willingly offering his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, as the
atoning sacrifice for the sin of the world. To ransom a slave God gave his only
Son. That slave is you and me and the whole human race which is bound in sin
and death and separation from God.

The cancer of sin is healed by Christ’s merciful love
Paul the Apostle tells us, “For the wages of sin is death, but the free gift 

of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23). The Lord Jesus 
died for our sins to bring us abundant new life in his Spirit and to restore our 
nature in the true image and likeness of God. The cancer of sin shows us the 
ugliness of greed, hatred, and envy which destroy the very core of our being 
and rob us of life and love. That is why evil infects the world which God created 
out of his boundless love and goodness. God did not create evil and suffering, 
but through suffering he conquers evil with goodness, truth, and mercy and 
righteousness. 

That is why Jesus gave his disciples a new commandment and way of 
love - not a commandment that replaces the Old Covenant commandment to 
love one’s neighbor as oneself. This new commandment transforms the old 
commandment with the love and mercy which the Lord Jesus poured out for us 
on the Cross of Calvary. There death was defeated, and sin was covered with 
merciful love and forgiveness, and Satan’s power was crushed through Godly 
meekness and obedience. Jesus proved that love is stronger than death. That 
is how we overcome the world and conquer our enemies - Satan, who is the 
father of lies and a murderer from the beginning, the world which stands in 
opposition to God, and our own sinful pride and fear of death. 

The love of Christ conquers all
The Father has glorified his Son, the Lord Jesus Christ, by raising him 

from the dead. And the Lord shares his glory with us and with all who believe 
in him as their Lord and Savior. Augustine of Hippo wrote, God loves each one 
of us as if there were only one of us to love. God’s love is direct, personal, and 
wholly oriented to our good welfare and happiness. What can hold us back from 
loving the One who suffered and died for us and who offers us abundant joy and 
happiness with him forever? Nothing can separate us from that love except 
our own stubborn pride, envy, and self-deception. Satan rebelled out of pride 
and envy - he wanted to be God’s rival. Adam disobeyed because he listened to 

Satan’s lie and deceptive promise to glory apart from God. We sin because we 
love ourselves more than we love God and our neighbor. Only the cross can 
break the curse of sin and bring full restoration of body, mind, and soul.

We are called to love as Christ loves us
We were made for glory - the glory which comes from God and which 

lasts forever. That glory can only be obtained in the cross of Jesus Christ. 
And the price for that glory is the total offering of our lives for the One who 
loved us first and who died on the cross to save us from everlasting death and 
destruction. God offers us the free gift of faith which enables us to believe in 
his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who frees us from slavery to 
sin so we can live as sons and daughters of God. The distinctive mark of the 
followers of Jesus is love - a love not bound by fear, greed, or selfishness - but 
a love full of compassion, mercy, kindness, and goodness. 

God’s love has been poured into our hearts
How can we love one another as Christ has loved us? Paul the Apostle tells 

us that “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit 
which has been given to us” (Romans 5:5). Jesus poured out his Holy Spirit on 
his disciples at Pentecost and he pours out his Spirit today on all who believe 
in him. If we yield our hearts to Jesus and submit to his will for us, then the 
Holy Spirit will purify all that is unloving, unkind, and unforgiving in us. The 
Lord wants to transform our minds so we can understand his word of truth 
and life which has power to set us free from ignorance, unbelief, deception, 
and prejudice.

This is the power that overcomes the world - the triumphant cross of 
Christ which breaks the destructive forces of sin, hatred, and division. And 
we share in the  power of Christ’s victory by embracing the cross which the 
Lord Jesus sets before each one of us. What is the cross that I must take up 
daily in order to follow the Lord Jesus? When my will crosses with God’s will, 
then his will must be done. The cross of Christ sets us free to live no longer 
for ourselves but for Christ and his kingdom of peace, joy, and righteousness 
(moral goodness). Our calling and privilege is to serve as Christ has served 
and to love and he has loved. That is the way we share in the glory of our 
heavenly Father who gave us his beloved Son who laid down his life for each 
one of us.

The distinctive mark of every disciple and follower of Jesus Christ is love 
- a love that is ready to forgive and forget past injuries, to heal and restore
rather than inflict revenge and injury. The cross of Jesus is the only way to
pardon, peace, forgiveness, and reconciliation. Every other way will fail or fall
short of the glory and victory which Jesus Christ has won for us through his
death and resurrection. If we embrace his love and truth and allow his Holy
Spirit to purify and transform our hearts and minds, then we will find the inner
freedom, joy, and strength we need to love without measure, to forgive without
limit, and to serve without reward - save that of knowing we are serving the
One who wants to be united with us in an unbreakable bond of peace and joy
forever.

“Lord Jesus, your love knows no bounds and surpasses everything I 
could desire and long for. Fill me with the fire of your love and with the joy 
of your Holy Spirit that I may freely serve my neighbor with loving-kindness, 
tenderhearted mercy, and generous care for their well-being.” 

Scripture: John 13:31-35
Sunday Lesson For The Youth
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