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



cuộc khổ nạn. Chúa biết các môn đệ sẽ sợ hãi, trốn chạy 
và phản bội Người sau này. Mặc dầu sắp phải chịu đau 
khổ và bước trên con đường thập giá đến núi Canvê để 
chịu đóng đinh, Chúa Giêsu vẫn không nao núng vì biết 
rằng Chúa Cha vẫn ở với Người và vì thế Người cũng 
muốn ban bình an đó cho các môn đệ yêu dấu. Chúa 
Giêsu không hứa làm cho các môn đệ thoát khỏi những 
gian nan và đau khổ, nhưng là một sự cam kết đưa các 
ngài vượt qua những khổ ải một cách an bình để có được 
sự sống đời đời. Bình an của Chúa Giêsu trao ban là sự 
tin tưởng về việc một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng 
ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Bình an này chỉ 
có thể có được nếu chúng ta biết mở rộng tâm hồn và để 
cho sự hiện diện chữa lành của Thiên Chúa hoạt động 
trong chúng ta. Sức mạnh của Chúa chính là quyền năng 
làm giảm đi những căng thẳng và khó khăn trong cuộc 
sống của chúng ta. 

Như thế quà tặng bình an của Chúa Giêsu cho các 
tông đồ và cho chúng ta không phải là sự tĩnh lặng đến 
từ bên ngoài nhưng là một sự bình an nội tâm có được do 
sự hiệp thông với Thiên Chúa. Bởi vì nếu bình an đặt trên 
các yếu tố bên ngoài thì chắc chắn rằng không ai có thể 
có bình an được cả: Nào là lo lắng về chiến tranh, tai nạn, 
đói nghèo, công ăn việc làm, tiền bạc, sức khoẻ, con cái, 
mâu thuẫn, bị vu oan, và vô số điều khác. Nói một cách 
khác, bình an của Chúa Giêsu trao ban đòi hỏi trước hết 
chúng ta phải cố gắng vâng phục ý muốn của Thiên Chúa 
như Chúa Giêsu đã vâng phục ý muốn Chúa Cha khi hy 
sinh cuộc sống của mình để đem lại ơn giải thoát tội lỗi 
và sự chết cho nhân loại. Vì thế, để có được sự bình an 
này, chúng ta phải dẹp bỏ mọi ích kỷ, tham lam, ganh tị, 
thù ghét trong cuộc sống của chúng ta và thay vào đó là 
sự tha thứ và chia sẻ với tha nhân những ơn lành Thiên 
Chúa ban cho. Một tâm hồn bình an là một tâm hồn biết 
yêu mến Thiên Chúa được bày tỏ qua việc yêu thương 
tha nhân.

Không ai có thể đem lại cho chúng ta bình an thật sự 
ngoài chính Thiên Chúa và bình an thật sự chỉ có thể sinh 
hoa kết trái nếu chúng ta biết loại trừ những đam mê tội 
lỗi và chấp nhận tha nhân bằng cuộc sống yêu thương.

Trong cuốn sách Go Down to the Potter’s House 
của Donagh O’Shea, ông có viết một câu chuyện 
về một ông vua có hai hoạ sĩ trong triều là hai 

đối thủ gay gắt. Một ngày nọ, nhà vua nói: “Trẫm quyết 
định một lần này cho xong để biết ai trong hai khanh là 
hoạ sĩ giỏi nhất. Hai khanh phải vẽ cùng một đề tài và 
như vậy, trẫm sẽ ở giữa để phán xét. Và đề tài là bình 
an”.

Hai người hoạ sĩ đồng ý, và một tuần sau trở lại với 
các bức tranh của họ.

Hoạ sĩ thứ nhất giới thiệu bức tranh của mình. Nó 
cho thấy một phong cảnh thơ mộng với những ngọn đồi 
đều đặn kề bên nhau và một mặt hồ không gợn sóng. 
Toàn bộ phong cảnh nói lên sự hài lòng, bình an, tĩnh 
lặng. Tuy nhiên, khi nhà vua nhìn vào bức tranh, ngài 
không thể giữ cho mình khỏi ngáp. Rồi quay lại hoạ sĩ, 
ngài nói; “Bức tranh của khanh đẹp, nhưng nó làm ta 
buồn ngủ”.

Kế đó, hoạ sĩ thứ hai đã trình bày công trình của 
mình. Nó cho thấy một thác nước chảy ầm ầm. Lối vẽ 
hiện thực làm cho người ta như nghe thấy tiếng gầm 
của nước khi va vào các tảng đá ở bên dưới hàng trăm 
thước.

“Nhưng đây không phải là một cảnh bình an như 
trẫm đã ra lệnh”, nhà vua tức giận nói. Hoạ sĩ không 
đáp lại nhưng xin nhà vua tiếp tục xem. Rồi nhà vua 
nhận ra một chi tiết mà trước đó ngài không để ý: ở giữa 
các tảng đá bên dưới thác nước, có một bụi cây mọc lên 
với một tổ chim trên cành. Khi nhìn kỹ, nhà vua thấy có 
một con chim trong tổ: một con se sẻ đang ấp trứng, đôi 
mắt lim dim. Nó đang chờ các con nó được sinh ra, một 
hình ảnh bình an hoàn hảo.

Nhà vua rất thích thú khi nhìn vào điều đó. Quay lại 
người hoạ sĩ thứ hai, ngài nói: “Trẫm rất thích bức tranh 
khanh đã chuyển tải một điều rất quan trọng về bình an, 
đó là có thể sống trong bình an cả khi ở giữa cảnh ồn ào 
hỗn loạn của đời sống”.

Câu chuyện trên đây có thể được xem như là một minh 
họa về bối cảnh của bài Phúc âm Chúa nhật VI Phục Sinh 
năm C hôm nay (Ga 14:23-29) khi Chúa Giêsu trong Bữa 
Tiệc Ly đã trấn an các môn đệ trước khi Người bước vào LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,                        
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” Ga 14, 23
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 1/5. Tuaàn VI Phuïc Sinh naêm C.
- Thöù Hai 2/5: Leã Thaùnh Anatasioâ, Giaùm muïc, Tieán só

Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Ba 3/5: Leã Thaùnh Philipheâ & Giacoâbeâ, Toâng ñoà.

Leã Kính.
- Thöù Tö 4/5: Tuaàn VI Phuïc Sinh.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 5/5: Tuaàn VI Phuïc Sinh.
- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 6/5: Tuaàn VI Phuïc Sinh.
- Thöù Baûy Ñaàu Thaùng 7/5: Tuaàn VI Phuïc Sinh.
- Chuùa Nhaät 8/5. Leã Chuùa Gieâsu Veà Trôøi, naêm C.

Chuùa Nhaät Truyeàn Thoâng Theá Giôùi laàn thöù 
50 (World Communications Day). Ngaøy Hieàn 
Maãu (Mothers Day).

Quyeân tieàn laàn 2 cho Chieán dòch Truyeàn Thoâng Coâng 
giaùo (Catholic Communication Campaign)

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA 
THAÙNG 5/2016

* YÙ chung: Caàu cho ngöôøi phuï nöõ ôû moïi quoác gia
treân theá giôùi ñöôïc toân troïng, nhìn nhaän vaø ñeà cao,
vì ñoùng goùp thieát yeáu cuûa hoï cho xaõ hoäi.
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho caùc gia ñình, caùc coäng
ñoaøn vaø caùc ñoaøn theå bieát thöïc haønh vieäc laàn
chuoãi Maân Coâi ñeå loan baùo Tin Möøng vaø bình an.

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.

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 5/2016
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (5/5)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau thaùnh leã 7 giôø toái.
* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (6/5)
Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán 
tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 30 
saùng ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 
giôø toái. Caùc giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân trong 
thinh laëng.
Ñaëc bieät töø 3 pm -3:15 pm: Laàn chuoãi chung 
kính Loøng Chuùa Thöông xoùt 
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.

LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU (7/5)
Trong Thaùnh leã 6 giôø chieàu thöù Baûy 7/5/2016, caùc 
em Lôùp Giaùo Lyù Röôùc Leã Laàn Ñaàu seõ ñöôïc röôùc 
Mình Maùu Thaùnh Chuùa laàn ñaàu tieân trong ñôøi. 
Xin moïi ngöôøi trong Giaùo xöù hieäp yù caàu nguyeän 
cho caùc em vaø xin caùc phuï huynh coá gaéng ñöa con 
em ñeán Nhaø thôø ñuùng theo qui ñònh giôø giaác cuûa 

Ban Giaùo lyù. Chaân thaønh caûm ôn.

GHI DANH TREÃ NIEÂN HOÏC 2016 – 2017 
VIEÄT NGÖÕ, GIAÙO LYÙ & THIEÁU NHI TT

Ghi danh treã, sau April 24, Leä phí 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
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CAÛM ÔN VEÀ CÖÙU TRÔÏ 
NAÏN NHAÂN ÑOÄNG ÑAÁT ECUADOR

Giaùo xöù vaø Hoäi Baùc AÙi Coâng Giaùo Giaùo Phaän Dallas 
(Catholic Charities of Dallas) chaân thaønh caûm ôn oâng 
baø vaø anh chò em ñaõ tích cöïc höôûng öùng vieäc cöùu 
trôï caùc naïn nhaân ñoäng ñaát taïi Ecuador. Trong voøng 
3 ngaøy (25-27/4) chuùng ta ñaõ quyeân goùp vaø göûi ñeán 
caùc naïn nhaân qua Hoäi Baùc AÙi Coâng Giaùo toång coäng 
laø 2 xe truck vôùi 765 pounds vaät duïng goàm meàn, thöïc 
phaåm vaø caùc ñoà cho treû em. Soá tieàn maët vaøi ngöôøi ñaõ 
ñöa cuõng ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå mua saém moät phaàn caùc 
vaät duïng keå treân. Soá tieàn maët nhöõng ai ñöa treã seõ ñöôïc 
Giaùo xöù göûi ñeán Hoäi Baùc AÙi cuûa Giaùo phaän. Chaân 
thaønh caûm ôn.

RAO HOÂN PHOÁI LAÀN I
Anh Phaïm Ñöùc Huøng con oâng Phaïm Coâng Thieäp 

vaø baø Mai Thò Ñaøo, seõ keát hoân vôùi chò Thaïch Thò Myõ 
Hueä, con oâng Thaïch Tònh (ñaõ qua ñôøi) vaø baø Traàn Thò 
Kim, vaøo ngaøy thöù Hai 30/5/2016.

Anh Phaïm Huy Minh con oâng Phaïm Tieân vaø baø 
Nguyeãn Thò Nhung, seõ keát hoân vôùi chò Döông Thò 
Kim, con oâng Döông Vaên Hieán vaø baø Ngoâ Thò Vinh, 
vaøo ngaøy thöù Baûy 18/6/2016. 

Anh Döông Minh Ñöùc con oâng Döông Vaên Hieán 
vaø baø Ngoâ Thò Vinh, seõ keát hoân vôùi chò Phaïm Thò 
Trang, con oâng Phaïm Taân vaø baø Baønh Hoa, vaøo ngaøy 
thöù Baûy 18/6/2016. 

Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû, xin thoâng baùo cho 
cha chaùnh xöù.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 24/4/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,192.00 
Tieàn In Saùch: $260.00 
Quyõ Giuùp Ngöôøi Ngheøo: $360.00 
Bishops Annual Appeal $100.00 
Truyeàn Giaùo taïi Hoa Kyø (Home Missions) $3,252.00 
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     SDB 2729 $20.00 
     SDB 2730 $100.00 
     SDB 2731 $50.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0069 Traàn Thò Tô $5.00 
0081 Huyønh Ba $20.00 
0136 Ngoâ Ngoïc Dieãm $10.00 
0232 Nguyeãn Ngoïc Minh $5.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $5.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0743 Ngoâ Baù Nhaân $100.00 
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh $10.00 
1150 Phaïm Vaên Boàng $5.00 
1154 Leâ Minh Phuùc $10.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $10.00 
1330 Hoaøng Nguyeãn Thò $5.00 
1514 Ñinh Leâ Quoác Vuõ $10.00 
1650 Nguyeãn Vaên Laït $5.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1738 Phaïm Vaên Quyeát $5.00 

1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2126 Nguyeãn Tieán Long $5.00 
2143 Leâ Vuõ Taâm $5.00 
2212 Phaïm Thaêng $10.00 
2263 Nguyeãn Vi $5.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $10.00 
2396 Löông Moäng Lan Nöông $10.00 
2518 Ngoâ Thanh Phöông $5.00 
2524 Traàn Thò Tuù $10.00 
2529 Phaïm Thanh Phong $5.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2594 Leâ Vaên Vieân $20.00 
2600 Nguyeãn Ñöùc Tueä $20.00 
2628 Nguyeãn Quang Duy $10.00 
2694 Ñoã Kim Chi $3.00 
2705 Leâ Tuaán Vieät $20.00 

Hoäi Quaùn $7,565.00 
Khoái Giaùo Duïc $43,530.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0073 Nguyeãn Minh Nguyeät $300.00 
0286 Nguyeãn Vaên Taøi $1,000.00 
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00 
0360 Phaïm Vieát Haûi $100.00 
0366 Nguyeãn Uyeân $200.00 
0375 Phan Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thanh Thuùy $100.00 
488-494  Theresa L. Carson $700.00 
0568 Nguyeãn Thò Thuoäc $100.00 
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15 LYÙ DO NGÖÔØI TA THÖÔØNG ÑÖA RA ÑEÅ TRAÙNH KHOÛI PHAÛI ÑI LEÃ & CAÙC CAÂU TRAÛ LÔØI 

(tieáp theo) Becky Roach  Chuyeån ngöõ: Tri Khoan 

5) Ñi leã maø daãn maáy ñöùa treû ñi theo gioáng nhö moät
traän ñaáu vaät vaäy. Chuùng oàn aøo, leo treøo leân ngöôøi toâi,
toâi khoâng theå ngoài yeân. Ñi leã nhö vaäy laøm gì?
“Haõy ñeå con treû ñeán cuøng ta, ñöøng caám chuùng noù; vì 
nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thuoäc veà nhöõng keû gioáng nhö con 
treû aáy. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai chaúng nhaän 
laáy nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö moät ñöùa treû, thì chaúng ñöôïc 
vaøo ñoù bao giôø.” (Mc 13-16) 

Khoâng theå ñeå söï böïc boäi rieâng cuûa chuùng ta caûn trôû 
chuùng ta vaø gia ñình daâng leã. Vaâng, thaät khoù vaø ñuùng laø 
oàn aøo neáu mang con nhoû ñi leã. Chuùng ta khoâng phuû nhaän 
ñieàu ñoù. Khoâng coù ñieàu gì deã daøng hôn moãi saùng Chuùa 
nhaät khi chuùng ta ñem con treû laø chuùng ta ñaõ mang ñeán 
daâng Ngöôøi moùn quaø quyù giaù nhaát chuùng ta coù. Nhieäm 
vuï cuûa chuùng ta laø giaûng daïy vaø giaùo huaán con caùi chuùng 
ta coù ñöùc tin (CCC 2226). Chuùng ta ñöôïc keâu môøi daïy 
con caùi caùch caàu nguyeän vaø giuùp chuùng nhaän bieát mình 
laø con Thieân Chuùa. Muïc tieâu treân heát laø daãn daét con 
caùi chuùng ta veà coõi tröôøng sinh laø thieân ñaøng. Chuùng ta 
khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu naøy neáu khoâng cho chuùng ñi döï 
leã.

Haõy tìm caùch naøo ñoù giuùp con caùi cuûa baïn bieát taäp trung. 
Tröôùc khi ñi leã, haõy ñoïc kinh cuøng vôùi con mình vaø xin 
Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp giöõ chuùng ngoài im, laéng nghe 
trong thaùnh leã. Haõy mang theo nhöõng saùch Coâng giaùo ñeå 
chuùng ñoïc thaàm. Ngoài ôû phía tröôùc - con baïn coù theå coù 
thaùi ñoä toát hôn neáu chuùng nhìn thaáy nhöõng gì ñang dieãn 
ra treân baøn thaùnh. Haõy giöõ chuùng saùt beân vaø thì thaàm vaøo 
tai chuùng töøng phaàn cuûa Thaùnh leã. Sau leã thöù hoûi nhanh 
vaøi caâu veà caùc baøi ñoïc. Thöôûng cho chuùng moät moùn quaø 
nhoû cho beù naøo traû lôøi ñuùng. Baïn neân ñaët caâu hoûi ñuùng 
vôùi ñoä tuoåi ñeå chuùng coù theå traû lôøi deã daøng. Cuõng coù theå 
dieãn kòch thaùnh leã taïi nhaø.

Ñaây laø moät söï hy sinh seõ ñem laïi hoa traùi toát töôi. Baïn seõ 
thaáy con mình lôùn leân trong tình gaén keát vôùi Ñöùc Ki-toâ 
khi baïn coá gaéng thöïc hieän nhöõng vieäc ñoù.

“Muïc töû cuûa caùc em nhoû, daãn daét trong tình yeâu vaø chaân 
lyù, qua nhieàu ñöôøng loái quanh co; Chuùa Ki-toâ, Ñöùc Vua 
chieán thaéng vinh quang cuûa chuùng con, chuùng con ñeán 
ñeå ca vinh danh Ngöôøi. Vaø ñaây laø nhöõng em nhoû chuùng 
con mang ñeán, ñeå haùt to caâu ca khen Ngaøi.” - Thaùnh 
Ambrose

6) Chaúng coù ñoaïn naøo trong Thaùnh Kinh noùi raèng toâi
phaûi ñi tham döï Thaùnh leã
Duy Kinh Thaùnh (Sola Scriptura) laø moät khaùi nieäm cuûa 

Giaùo hoäi Tin Laønh. Laø ngöôøi Coâng giaùo, chuùng ta tin 
raèng ñöùc tin cuûa chuùng ta vaø söï thöïc haønh ñöùc tin laø keát 
quaû cuûa caû Thaùnh Kinh vaø nhöõng truyeàn thoáng cuûa Giaùo 
hoäi. Ñaùnh giaù sai giaù trò cuûa caùc truyeàn thoáng cuûa chuùng 
ta laø moät sai laàm lôùn. Coù raát nhieàu chöùng ngoân cuûa Giaùo 
hoäi sô khai vaø caùc taøi lieäu khaùc cho chuùng ta nhöõng baèng 
chöùng roõ raøng caùch thöùc nhöõng coäng ñoaøn Ki-toâ höõu 
sô khai ñaõ tuï hoïp vaø laéng nghe Lôøi Ngöôøi vaø toân kính 
Thaùnh Theå. Trong Thaùnh Kinh cuõng coù moät soá choã noùi 
veà Thaùnh Leã. Sau ñaây laø moät vaøi ví duï: 

"Haõy nhôù giöõ ngaøy Sabbath Thaùnh." (Xuaát haønh 20:8), 
"Roài Ngöôøi caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng, taï ôn beû 
ra vaø trao cho caùc moân ñeä vaø noùi: Ñaây laø mình Thaày, 
hieán teá vì anh em, Anh em haõy laøm vieäc naøy maø nhôù 
ñeán Thaày." (Lc 22: 14, 19) Phuùc aâm theo thaùnh Luca 
ñoaïn 24 keå veà caâu chuyeän hai moân ñeä veà laøng Emmaus, 
cuõng phaûn aùnh ñieàu naøy. Baïn coù theå boû Thaùnh Leã ñöôïc 
khoâng?

7) Toâi khoâng thích ñi Leã
Khi baïn ñoïc leân caâu naøy, baïn haõy thöû ñoïc nhaåm trong 
ñaàu vôùi moät gioïng nhö ngöïa hí vaø thaäm chí haõy hình 
dung minh ñang böôùc ñi nöôùc kieäu nhö ngöïa. “Nhöng 
toâi khoâng thích ñi leã!” Noù laø moät kieåu caùch raát treû con - 
nhaûy caãng leân tröôùc nhöõng vieäc caùc treû khoâng thích laøm, 
noåi quaïu leân vaø töø choái laøm nhöõng gì ñöôïc yeâu caàu phaûi 
laøm. Chuùng ta khoâng theå naøo böôùc vaøo ñôøi moät caùch 
tröôûng thaønh neáu cöù ñeå cho tình caûm vaø caûm xuùc quyeát 
ñònh haønh ñoäng nhö nhöõng treû em. Haõy thöû töôïng nhöõng 
ñieàu chaéc chaén khoâng bao giôø coù keát quaû neáu baïn ñôn 
giaûn quyeát ñònh khoâng laøm chæ vì baïn khoâng thích: “Toâi 
khoâng thích nghe nhöõng chaån ñoaùn cuûa baùc só,” “Toâi 
khoâng thích aên kieâng”; “Toâi khoâng thích traû caùc hoùa 
ñôn”; “Toâi khoâng thích tôùi tröôøng”; “Toâi khoâng thích daäy 
sôùm ñeå ñi laøm,” v.v.. 

Neáu cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc thoáng trò bôûi heä thoáng 
luaät voâ toå chöùc thì chaéc chaén xaõ hoäi seõ laø moät thaûm hoïa 
ñaày nhöõng hoãn ñoän vaø roái loaïn. Ñeå sinh toàn, chuùng ta 
thöôøng khi phaûi laøm nhöõng ñieàu minh khoâng thích laøm. 
Chuùng ta phaûi tröôûng thaønh môùi khaùm phaù ra raèng nhöõng 
hy sinh vaø queân caùi toâi ñi laø moät phaàn neàn taûng quan 
troïng cuûa cuoäc soáng. Khi chuùng ta kieân trì vaø quyeát chí 
vöôït qua nhöõng coâng vieäc vaø hoaït ñoäng chaúng vui thích 
ñoù thì chuùng ta môùi baét ñaàu nhaän ra ñöôïc neùt ñeïp vaø giaù 
trò to lôùn cuûa nhöõng coâng vieäc khoù khaên naëng nhoïc vaø kyû 
luaät.

Neáu chuùng ta khoâng ñi leã chæ ñôn giaûn vì chuùng ta khoâng 
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thích, cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù theå seõ gaëp ñaày nhöõng 
traéc trôû. Ñi tham döï thaùnh leã, ngay caû khi chuùng ta 
khoâng caûm thaáy thích, seõ daãn ñöa chuùng ta daàn daàn 
tôùi con ñöôøng ñöùc tin tröôûng thaønh vaø cho chuùng ta söï 
bình an taâm hoàn raát caàn thieát cho cuoäc soáng treân traùi 
ñaát naøy. Taïi sao? Vì trong Thaùnh leã chuùng ta coù theå keát 
hieäp troïn veïn vôùi Ñöùc Ki-toâ qua Thaùnh Theå. Chuùng 
ta khoâng bao giôø gaàn Thieân Chuùa hôn baèng giaây phuùt 
Mình Ngöôøi ngöï trong chuùng ta. Chæ moät aân suûng ñoù 
thoâi chaúng coù thuù vui vaø giaûi trí naøo coù theå taïm so saùnh 
ñöôïc. Cho duø vì baát kyø lyù do gì laøm baïn khoâng thích 
Thaùnh leã, thì chính tình yeâu cuûa Ñöùc Ki-toâ hieän dieän 
trong Pheùp Thaùnh Theå seõ laáp ñaày taát caû.

"Moãi moät thaùnh leã, neáu ñöôïc daâng leân vôùi troïn taâm 
hoàn, seõ laøm taâm hoàn chuùng ta traøn ñaày ôn phuùc, nhöõng 
aân suûng cho ñôøi soáng tinh thaàn vaø vaät chaát maø chính 
baûn thaân chuùng ta nhieàu khi khoâng nhaän bieát. Traùi ñaát 
coù theå toàn taïi khoâng coù maët trôøi chöù khoâng theå toàn taïi 
neáu khoâng coù Hy leã Hieán teá Thaùnh.” - Thaùnh Pioâ Naêm 
Daáu

(coøn tieáp)

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 1/5/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 OÂng Baø Coá Leâ Long Haûo 469-309-3746
2301 Chadwick Ln., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 2 OÂ/B Leâ Taán Khaùng 972-675-1878
5310 Remington Dr., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Vaên Loan 214-227-3549
4106 Timberline Dr., Garland, TX 75042

Giaùo Khu 4 A/C Nguyeãn Huøng Minh 972-474-1954
714 Dogwood Dr., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 5 Chò Traàn Thò Chi Lan 214-566-6320
4715 Place One, Garland, TX 75042 

Giaùo Khu 11 OÂ/B Ñaëng Quoác Baûo 214-620-5741
340 Cave River Dr., Murphy, TX 75094

Giaùm Muïc Balan chính thöùc xaùc nhaän 
pheùp laï Thaùnh Theå sau khi coù yù kieán 

cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin
Ñaëng Töï Do

Ñöùc Cha Kiernikowski trong thaùnh leã saùng Chuùa Nhaät 
17/04/2016 taïi nhaø thôø Thaùnh Jack ôû Legnica
Moät Baùnh Thaùnh chaûy maùu taïi Balan “coù taát caû daáu 
aán cuûa moät pheùp laï Thaùnh Theå” ñaõ ñöôïc pheâ chuaån 
ñeå toân kính sau moät thôøi gian daøi suy tö vaø sau nhöõng 
yù kieán cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin cuõng nhö cuûa caùc cô 
quan phaùp y thuoäc chính quyeàn daân söï.
Lôøi loan baùo naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Zbigniew 
Kiernikowski Giaùm Muïc giaùo phaän Legnica ñöa ra 
vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 17/04.
Trong baûn tuyeân boá ñaáng baûn quyeàn ñòa phöông cho 
bieát laø vaøo Ngaøy Leã Giaùng Sinh naêm 2013, moät Baùnh 
Thaùnh ñaõ rôi xuoáng saøn. Noù ñaõ ñöôïc ñaët vaøo moät hoäp 
chöùa nöôùc. Nhöõng tia maùu ñoû ñaõ xuaát hieän treân baùnh 
thaùnh sau ñoù.
Sau khi phaùt hieän ñieàu naøy, Ñöùc Giaùm Muïc luùc ñoù 
cuûa giaùo phaän Legnica, laø Ñöùc Cha Stefan Cichy, nay 
ñaõ höu döôõng, ñaõ thieát laäp moät uyû ban ñeå tieáp tuïc 
quan saùt hieän töôïng naøy.
“Vaøo thaùng Hai 2014, moät maûnh nhoû coù tia maùu ñaõ 

ñöôïc taùch ra vaø ñaët vaøo moät khaên thaùnh. UÛy ban ñaõ 
quyeát ñònh yeâu caàu caùc cô quan chöùc naêng thöïc hieän 
caùc cuoäc xeùt nghieäm toaøn dieän.”
Thoâng caùo y khoa cuoái cuøng cuûa Cuïc Phaùp Y Balan 
cho bieát: “Döïa treân hình aûnh caáu truùc moâ, thì nhöõng 
maûnh vuïn ñöôïc phaùt hieän coù chöùa nhöõng phaàn rôøi raïc 
cuûa moät daïng cô baép raát gioáng vôùi cô tim vôùi nhöõng 
thay ñoåi thöôøng thaáy trong thôøi gian ñau ñôùn. Caùc 
nghieân cöùu di truyeàn cho thaáy moâ naøy coù nguoàn goác 
con ngöôøi.”
Sau khi ñaõ tham khaûo yù kieán cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin 
vaøo Thaùng Gieâng 2016, vaø sau moät thôøi gian daøi suy 
tö vaø caàu nguyeän, Ñöùc Cha Kiernikowski long troïng 
tuyeân boá raèng Baùnh Thaùnh naøy “coù taát caû nhöõng daáu 
aán cuûa moät pheùp laï Thaùnh Theå”.
Vaøo Thaùng Tö, theo nhöõng ñeà nghò cuûa Toaø Thaùnh, 
Ngaøi ñaõ yeâu caàu cha chính xöù cuûa nhaø thôø nôi xaûy 
ra hieän töôïng naøy, laø Cha Andrzej Ziombrze, “haõy 
chuaån bò moät nôi xöùng ñaùng cho Thaùnh Tích ñeå ngöôøi 
tín höõu coù theå toân kính”.
Cuoái baûn tuyeân boá Ñöùc Cha Kiernikowski vieát:
“Toâi hy voïng raèng ñieàu naøy seõ laøm saâu saéc theâm söï 
toân suøng Thaùnh Theå vaø seõ coù taùc ñoäng saâu saéc ñeán ñôøi 
soáng cuûa nhöõng ngöôøi ñeán vieáng Baùnh Thaùnh naøy”.
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Tuaàn 97: TIN MÖØNG LUCA
(Chöông 1-6)

GIOAN TAÅY GIAÛ DOÏN ÑÖÔØNG CHO ÑAÁNG 
MEÂSIA (3,1-4,3)
Khi töôøng thuaät bieán coá Chuùa Gieâsu giaùng sinh, thaùnh 
Luca ñaõ moâ taû boái caûnh lòch söû khaù chi tieát. Cuõng 
theá, khi noùi ñeán söù vuï cuûa thaùnh Gioan Taåy giaû, ngaøi 
cung caáp nhieàu chi tieát lòch söû. Sau khi Heâroâñeâ ñaïi ñeá 
qua ñôøi, ñaát nöôùc cuûa oâng ñöôïc chia cho caùc con laø 
nhöõng tieåu vöông. Vaøo thôøi ñoù, vì Arkeâlao, con vua 
Heâroâñe,aâ gaây roái loaïn, neân hoaøng ñeá Roâma ñaõ ñaët 
moät toång traán ôû Giuñeâa. Coøn Heâroâñeâ ñöôïc nhaéc ñeán 
ôû ñaây laø Heâroâñeâ Antipas, cuõng laø con cuûa Heâroâñeâ 
ñaïi ñeá. Veà caùc tö teá, chæ coù moät thöôïng teá laø Caipha, 
nhöng Anna ñöôïc nhaéc ñeán ôû ñaây vì oâng ñaõ töøng laø 
thöôïng teá vaø vaãn ñang coù taàm aûnh höôûng duø ñaõ veà 
höu.
Trình thuaät veà ôn goïi cuûa Gioan Taåy giaû ñöôïc xaây 
döïng theo trình thuaät ôn goïi cuûa caùc tieân tri trong Cöïu 
Öôùc (vd. Gier 1,2). Thaùnh Gioan laø vò tieân tri cuoái 
cuøng cuûa Cöïu Öôùc vaø laø nhòp caàu baéc sang Taân Öôùc. 
Ngaøi doïn ñöôøng cho Chuùa, con ñöôøng ñaõ daãn daân 
töø Ai Caäp ñeán Israel, vaø nay, nhôø Chuùa Gieâsu, con 
ñöôøng aáy daãn daân ñi vaøo vöông quoác meâsia. Pheùp 
Röûa cuûa Gioan laø moät haønh ñoäng coù tính nghi thöùc ñeå 
dieãn taû öôùc muoán canh taân. Pheùp Röûa aáy ñoøi hoûi moät 
thaùi ñoä noäi taâm thích hôïp laø loøng saùm hoái, neáu khoâng, 
khoâng theå ñoùn nhaän ôn tha thöù.
Thaùnh söû Marcoâ vaø Mattheâu ñeàu trích daãn lôøi tieân tri 
Isaia, nhöng thaùnh Luca trích daãn daøi hôn, ñaëc bieät laø 
caâu: “Roài heát moïi ngöôøi phaøm seõ thaáy ôn cöùu ñoä cuûa 
Thieân Chuùa” (3,5-6). Trích daãn daøi nhö theá ñeå noùi 
ñeán lôøi höùa veà ôn cöùu ñoä phoå quaùt (cho moïi ngöôøi) 
voán laø söù ñieäp quan troïng Luca muoán göûi ñeán caùc ñoïc 
giaû daân ngoaïi. Söï khaúng ñònh veà ôn cöùu ñoä phoå quaùt 
xuaát hieän ôû ngay ñaàu Tin Möøng Luca cuõng seõ ñöôïc 
nhaán maïnh khi keát thuùc taùc phaåm thöù hai cuûa Luca 
laø saùch Coâng Vuï: ôn cöùu ñoä ñaõ thöïc söï ñeán vôùi daân 
ngoaïi (Cv 28,28).

SÖÙ VUÏ CUÛA CHUÙA GIEÂSU ÔÛ GALILEÂ (4,14 – 
9,50)
Phaàn naøy trình baøy hoaït ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu ôû vuøng 
ñaát queâ höông, tröôùc khi quyeát ñònh ñi leân Gieârusalem 
(9,51), sau ñoù laø cuoäc khoå naïn, söï cheát vaø söï phuïc 
sinh cuûa Chuùa.

ÔÛ ñaây chæ taäp trung vaøo 
trình thuaät veà Chuùa 
Gieâsu taïi Nadareùt, ñöôïc 
coi nhö Tin Möøng thu 
nhoû (4,14-30). Khôûi 
ñaàu, Chuùa Gieâsu ñöôïc 
ñoùn tieáp vaø ca tuïng, 
nhöng sau ñoù vì ghen 
tò vaø nghi ngôø, söï ca tuïng ban ñaàu trôû thaønh thuø gheùt 
ñeán möùc ñoä ngöôøi ta tìm caùch gieát Ngöôøi.
Laø ngöôøi Do thaùi suøng ñaïo, Chuùa Gieâsu thöôøng ñeán 
hoäi ñöôøng laøm vieäc thôø phöôïng. Trong buoåi hoäi hoïp 
ngaøy sabaùt, coù hai baøi ñoïc, moät baøi trích töø Nguõ Thö 
(naêm cuoán saùch ñaàu tieân trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc), 
baøi thöù hai töø caùc tieân tri. 
Chuùa Gieâsu ñoïc baøi thöù hai laø saùch Isaia 61,1-2 veà lôøi 
höùa khoâi phuïc Israel. Chuùa Gieâsu töï giôùi thieäu mình 
nhö vò tieân tri vaø Ñaáng Meâsia khai môû thôøi ñaïi töï do 
vaø aân suûng: “Hoâm nay öùng nghieäm lôøi Kinh Thaùnh 
quyù vò vöøa nghe”. “Hoâm nay” laø ngaøy khai môû naêm 
hoàng aân cuûa Thieân Chuùa. Ngaøy “hoâm nay” aáy tieáp 
tuïc ñöôïc trieån khai cho ñeán khi Chuùa Gieâsu ñöôïc toân 
vinh (thaêng thieân).
Daân chuùng raát aán töôïng veà lôøi giaûng daïy cuûa Chuùa 
Gieâsu, nhöng roài hoï ñaët vaán ñeà: “OÂng naøy khoâng phaûi 
laø con oâng Giuse ñoù sao?” Ñeå traû lôøi, Chuùa Gieâsu ñaõ 
so saùnh Ngöôøi vôùi hai vò tieân tri lôùn trong Cöïu Öôùc 
laø Elia vaø Eliseâ: caùc ngaøi ñaõ phuïc vuï nhöõng ngöôøi 
khoâng phaûi daân Israel vì daân ñaõ khoâng ñoùn nhaän caùc 
ngaøi. Ñieàu ñoù haøm nghóa raèng vì daân khoâng ñoùn nhaän 
Ngöôøi neân Chuùa Gieâsu seõ rao giaûng cho ngöôøi ngoaïi. 
Caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâsu khieán ngöôøi ta phaãn noä. 
Sau naøy, theo lôøi keå cuûa Luca, thaùnh Phaoloâ cuõng gaëp 
ñe doïa nhö theá (Cv 22,21). Theá nhöng söï thuø nghòch 
cuûa hoï khoâng theå huûy dieät Chuùa Gieâsu. Ngöôøi vaãn 
coøn moät söù meänh phaûi hoaøn thaønh theo chöông trình 
cuûa Thieân Chuùa. Vaøo thôøi ñieåm keát thuùc söù meänh, 
Chuùa Gieâsu xem nhö bò tieâu dieät nhöng thöïc ra Ngöôøi 
vaãn chieán thaéng: “Naøo Ñaáng Kitoâ laïi chaúng phaûi chòu 
khoå hình nhö theá, roài môùi vaøo trong vinh quang cuûa 
Ngöôøi sao?” (Lc 24,26).
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Jesus answered him, “If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our
home with him. 24 He who does not love me does not keep my words; and the word which you hear is not mine but the Father’s 

who sent me. 25 “These things I have spoken to you, while I am still with you. 26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father 
will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all  that I have said to you. 27 Peace I leave with 
you; my peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. 28 You 
heard me say to you, `I go away, and I will come to you.’ If you loved me, you would have rejoiced, because I go to the Father; for the 
Father is greater than I. 29 And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe.

Meditation: Do you know the love that surpasses all,
that is stronger than death itself (Song of Songs 

8:6)? In Jesus’ last supper discourse he speaks of the 
love he has for his disciples and of his Father’s love. He 
prepares his disciples for his imminent departure to return 
to his Father by exhorting them to prove their love for 
him through their loyalty and obedience to his word. He 
promises them the abiding instruction and consolation of 
the Holy Spirit.

God unites us to himself in a bond of love and peace
Saint Augustine says the Lord loves each of us as if 

there were only one of us to love. God’s love for each of 
us is as real and tangible as the love of a mother for her 
child and the love of a lover who gives all for his beloved. 
God made us in love for love - to know him personally and 
to grow in the knowledge of his great love for us and to 
love him in return.

How can we know and be assured of the love of God? 
The Holy Spirit helps us to grow in the knowledge of God 
and his great love. The Spirit enables us to experience 
the love of God and to be assured of the Lord’s abiding 
presence with us (see Romans 8:35-39). The Holy Spirit 
also opens our ears to hear and understand the word of 
God. Do you listen attentively to God’s word and believe 
it? Ask the Holy Spirit to inflame your heart with the love 
of God and his word.

The true nature of peace
Do you know the peace which surpasses all 

understanding (Philippians 4:7)? In his farewell discourse 
Jesus grants peace as his gift to his disciples. What kind of 
peace does he offer? The peace of Christ is more than the 
absence of trouble. It includes everything which makes 
for our highest good. The world’s approach to peace is 
avoidance of trouble and a refusal to face unpleasant 
things. Jesus offers the peace which conquers our fears 
and anxieties. Nothing can take us from the peace and joy 
of Jesus Christ. No sorrow or grief, no danger, no suffering 
can make it less.

How can we attain the peace which the Lord Jesus 
offers his followers? Through the gift and work of the 

Holy Spirit who dwells within us, the Lord Jesus shows us 
how to yield our passions of anger, fear, and pride to him 
so we can receive his gift of peace. The Holy Spirit helps 
us in our weakness and strengthens us with his gifts and 
supernatural virtues which enable us to live as wise and 
holy disciples of Christ. 

Caesarius of Arles (470-542 AD), an early church 
bishop in Gaul who was noted for his godly wisdom and 
preaching of Scripture, linked peace with the character of 
Christ and the Christlike virtues which help us to grow 
as disciples of Jesus Christ. Caesarius describes some of 
the key character traits (virtues) which form us into true 
people of peace:

“Peace, indeed, is serenity of mind, tranquility of soul, 
simplicity of heart, the bond of love, the fellowship of 
charity. It removes hatred, settles wars, restrains wrath, 
tramples on pride, loves the humble, pacifies the discordant 
and makes enemies agree. For it is pleasing to everyone. It 
does not seek what belongs to another or consider anything 
as its own. It teaches people to love because it does not 
know how to get angry, or to extol itself or become inflated 
with pride. It is meek and humble to everyone, possessing 
rest and tranquility within itself. When the peace of Christ 
is exercised by a Christian, it is brought to perfection by 
Christ. If anyone loves it, he will be an heir of God, while 
anyone who despises it rebels against Christ.

“When our Lord Jesus Christ was returning to the 
Father, he left his peace to his followers as their inherited 
good, teaching them and saying, ‘My peace I give to you, 
my peace I leave with you.’ Anyone who has received this 
peace should keep it, and one who has destroyed it should 
look for it, while anyone who has lost it should seek it. For 
if anyone is not found with it, he will be disinherited by the 
Father and deprived of his inheritance.” (Sermon 174.1)

“Lord Jesus, in love you created me and you drew me 
to yourself. May I never lose sight of you nor forget your 
steadfast love and faithfulness. And may I daily dwell 
upon your word and give you praise in the sanctuary of 
my heart, You who are my All.”

Scripture: John 14:23-29
Sunday Lesson For The Youth












