
      
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 Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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 THỨ 27 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 2/10/2016

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



kêu gọi để tỏ lòng xót 
thương bởi vì lòng thương 
xót [của Thiên Chúa] đã 
được tỏ ra cho chúng ta 
trước tiên’ (Tông sắc Khuôn 
Mặt Thương Xót).

“Thiên Chúa tạo dựng 
mỗi một người chúng ta 
theo hình ảnh của Người. 
Ngài muốn được kết hiệp 
với chúng ta mãi mãi trong 
một tương quan yêu thương. 
Thiên Chúa thương yêu 
chúng ta, đối xử với chúng 
ta với lòng tôn trọng, và yêu 
cầu chúng ta hãy làm như 
thế với kẻ khác. Mỗi con 
người đều thánh thiêng và 
phải được đối xử xứng đáng 
với phẩm giá của mình. 
Không ai nên bị đối xử một 
cách nhẫn tâm hoặc vô tâm 
--- mọi người nên được yêu 

mến và bảo vệ.
“Từ một em bé tí tẹo chờ đợi được chào đời, cho 

đến những người gần chết, tất cả đều quý giá và đáng 
được sự chăm sóc và bảo vệ của chúng ta. Những phụ 
nữ và đàn ông đau khổ sau vụ phá thai, những người 
mưu toan kết liễu đời mình, các cặp vợ chồng mong 
mỏi có con, những người bị đẩy ra bên lề xã hội do 
một ‘nền văn hóa loại thải’, các bà mẹ đương thai đối 
diện với thách đố của việc mang thai, … - mỗi người 
đều ‘có một chỗ trong con tim của Thiên Chúa từ 
muôn thuở’ (Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương).”

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức 
Mẹ Mân Côi ban cho chúng ta ơn luôn biết quý trọng 
sự sống chính mình cũng như biết tôn trọng và bảo 
vệ sự sống người khác qua những lời nói và hành 
động đầy tình bác ái và lòng xót thương. Amen.

Trong Giáo hội, 
tháng 10 được gọi 
là Tháng Mân Côi, 

nhắc nhở người Công 
giáo hãy năng lần Chuỗi 
Mân Côi như một khí giới 
được Mẹ Maria ban cho 
để vượt qua cám dỗ, thử 
thách và chiến thắng sự 
dữ trong hành trình đức 
tin. Tại Hoa Kỳ, các giám 
mục cũng qui định tháng 
10 là “Tháng Tôn Trọng 
Sự Sống” (Respect Life 
Month) bắt đầu bằng Chúa 
nhật đầu tiên được gọi là 
“Chúa Nhật Tôn Trọng 
Sự Sống” (Respect Life 
Sunday) để khởi sự một 
chiến dịch giáo dục và cầu 
nguyện cho việc cổ võ sự 
sống. 

Nhân “Tháng Tôn 
Trọng Sự Sống” năm 2016 bắt đầu với Chúa nhật 
ngày 2 tháng 10 hôm nay, Đức Hồng y Timothy 
Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban 
Các Hoạt động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục 
Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố trong đó có những 
đoạn đáng cho chúng ta suy gẫm như sau:

“Thiên Chúa trao ban món quà thương xót cho 
mỗi người và mọi người chúng ta bất kể như thế nào 
đi chăng nữa. Nhưng chúng ta phải có quyết định 
đón nhận món quà đó… Chúng ta phải quyết định có 
muốn Thiên Chúa hay không.

 “Chủ đề của Chương trình Tôn Trọng Sự Sống 
năm 2016-2017 là ‘Được Đánh Động Bởi Lòng Chúa 
Thương Xót’ (usccb.org/respectlife). Khi chúng ta 
để tâm hồn mình được đánh động bởi Lòng Chúa 
Thương Xót, tình xót thương này uốn nắn mọi sự. 
Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: ‘Chúng ta được 

Câu ghi lòng trong tuần: “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”. 2Tm 1, 8

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 2/10: Tuaàn 27 Thöôøng Nieân, naêm C. Chuùa 

Nhaät Toân Troïng Söï Soáng.
- Thöù Hai 3/10: Tuaàn 27 Thöôøng Nieân. 
- Thöù Ba 4/10: Leã Thaùnh Phanxicoâ Assisi. Leã Nhôù. 

Boån maïng Ñoaøn Thanh nieân.
- Thöù Tö 5/10: Leã Chaân phöôùc Phanxicoâ Xavieâ Seelos, 

Linh muïc DCCT. 
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 6/10: Leã Thaùnh Brunoâ, Linh 

muïc; Chaân phöôùc Marie Rose Durochier, Trinh 
nöõ.

- Thöù Saùu Ñaàu Thaùng 7/10: Leã Ñöùc Meï Maân Coâi. Leã 
Nhôù.

- Thöù Baûy 8/10: Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 9/10: Tuaàn 28 Thöôøng Nieân, naêm C. 

CHAÀU THAÙNH THEÅ ÑAÀU THAÙNG 10/2016
* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (6/10)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau thaùnh leã 7 giôø toái.
* Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (7/10)
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.

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 Pheâroâ Traàn Troïng Ñónh
Sinh ngaøy 9/2/1940

Taï theá ngaøy 23/09/2016
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Giuse Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi 

vaø caäy troâng cho tang quyeán.

THAY ÑOÅI GIÔØ LEÃ SAÙNG CHUÙA NHAÄT 
KEÅ TÖØ 25/9/2016

Vì Giaùo xöù seõ laøm parking lot vaø do ñoù khoâng ai ñöôïc 
ñaäu xe nôi baõi ñaát troáng tröôùc ñaây, neân keå töø Chuùa 
nhaät 25/9/2016 vaø trong suoát thôøi gian xaây parking lot, 
Thaùnh leã 7 giôø 30 saùng Chuùa nhaät seõ ñöôïc cöû haønh 
sôùm hôn 30 phuùt töùc luùc 7 giôø saùng. Xin Quyù OÂng Baø 
& Anh Chò Em thoâng caûm!

Ngoaøi ra, ñeå duy trì traät töï trong vieäc ñaäu xe, xin moïi 
ngöôøi löu yù nhöõng ñieåm sau ñaây:

1. Khoâng ñöôïc ñaäu xe vaøo nhöõng choã caám ñaäu trong 
parking lot cuûa giaùo xöù (vaïch vaøng, vaïch ñoû). 
Tuyeät ñoái tuaân thuû söï höôùng daãn cuûa nhöõng anh 
em giöõ gìn traät töï.

2. Khoâng ñaäu xe laán chieám alley cuûa nhöõng nhaø 
chung quanh giaùo xöù. Ngoaøi vieäc xe coù theå bò 
“caâu”, Giaùo xöù coøn bò haøng xoùm quôû traùch.

3. Khoâng cöôøi noùi oàn aøo hoaëc baám coøi inh oûi khi ñaäu 
xe tröôùc nhaø haøng xoùm quanh nhaø thôø. Chuùng ta 
bieát Chuùa nhaät laø ngaøy nghæ ngôi trong tuaàn neân 
ngöôøi ta thöôøng nguû daäy treã.

4. Khoâng baêng qua ñöôøng moät caùch tuøy tieän ñeå traùnh 
tai naïn xe coä.

Vì loøng toân troïng vaø danh döï cuûa ngöôøi Coâng giaùo 
Vieät Nam, xin moïi ngöôøi haõy coäng taùc thöïc thi nhöõng 
ñieàu treân ñaây.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
Ñoaøn Thanh Nieân Phanxicoâ Assisi
Thaùnh Phanxicoâ Assisi laø boån maïng cuûa Ñoaøn 
Thanh Nieân Phanxicoâ Assisi ñöôïc möøng kính vaøo 
ngaøy 4/10.  Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa 
thaùnh boån maïng ban cho caùc thaønh vieân ñöôïc 
nhieàu ôn laønh hoàn xaùc, nhieät thaønh phuïc vuï Chuùa 
vaø giaùo hoäi. Chuùc möøng!
Giaùo Khu 4
Ngaøy 7/10 kính Ñöùc Meï Maân Coâi, boån maïng cuûa 
giaùo khu 4. Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng giaùo khu 4.  Xin 
Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï ban cho moãi 
gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân ôn laønh cuûa 
Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát 

ñeïp hôn. 
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GIAÙO XÖÙ MÖØNG LEÃ THAÙNH GIEÂRAÑOÂ (14/10)
Giaùo xöù seõ möøng Leã kính Thaùnh Gieârañoâ Majella, Tu 
só Doøng Chuùa Cöùu Theá vaø Boån maïng cuûa caùc Baø Meï 
Ñöông Thai, vaøo thöù Saùu ngaøy 14/10/2016. Sau Thaùnh 
leã 7 giôø toái ngaøy naøy cuõng laø leã Gia ñình haèng thaùng 
cuûa Giaùo xöù, seõ coù phaùt baùnh Thaùnh Gieârañoâ. 

Kính môøi Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em tham döï ñoâng 
ñuû ñeå xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Thaùnh 
Gieârañoâ ban cho caùc ngöôøi meï ñöôïc sinh nôû bình yeân, 
cuõng nhö caàu cho vieäc chaám döùt naïn phaù thai, ñaëc bieät 
khi Giaùo hoäi Hoa Kyø cöû haønh Thaùng 10 laø Thaùng Toân 

Troïng Söï Soáng.

A DALLAS PRIEST BECOMING BISHOP 
OF LUBBOCK

Pope Francis has named Msgr. Robert 
Coerver as bishop of the Diocese of Lubbock, 
Texas, and accepted the resignation of Bishop 
Plácido Rodríguez. Msgr. Coerver serves as a 
priest in the Diocese of Dallas.  

The appointment and resignation were 
publicized Tuesday, September 27, in Washington 
by Msgr. Walter Erbì, Chargeù d' Affaires, at the 
Apostolic Nunciature to the United States.

A native of Dallas, Robert Coerver, 62, was 
born June 6, 1954. He earned a bachelor's degree 
in philosophy from the University of Dallas, and 
pursued post-graduate studies at the Pontifical 
University of Saint Thomas Aquinas (Angelicum), 
in Rome. Bishop-elect Coerver also holds a 
licentiate in spiritual theology from the Pontifical 
Gregorian University in Rome and a master's 
degree in counseling and guidance from Texas A 
& M University. He was ordained a priest in the 
Diocese of Dallas in 1980.

Assignments after ordination included: 
parochial vicar, St. Elizabeth of Hungary Parish, 
Dallas, 1981-1982; parochial vicar, St. Elizabeth 
Ann Seton Parish, Plano, 1982-1985; director of 
Spiritual Formation, Holy Trinity Seminary, 1985-
1996; diocesan director, Spiritual Development 
of Priests, Dallas, 1996; diocesan director, 
Committee for Ongoing Formation of Priests, 
Dallas 1996-2004; pastor, Our Lady of the Lake 
Parish, Rockwall, 2005-2010; and pastor of St. 
Rita Parish, Dallas, 2010 to present.

In 2004, Pope John Paul II named him a 
prelate of honor with the title of monsignor.

Bishop-elect Coerver also has served the 
Diocese of Dallas in other assigned appointments 
including: vicar forane from 2007-2013, member, 
College of Consultors, 2007-present and member 
of the Presbyteral Council, Diocese of Dallas, 
2008 to present.

The Diocese of Lubbock comprises 23,382 
square miles in the state of Texas. It has a 
population of 494,458 people of whom 136,894, 
or 28 percent, are Catholic.

DALLAS VOCATION NEWS
ST. ANDREW DINNER (November 9, 2016)
St. Andrew Dinner will be held at Holy Trinity 
Seminary in Irving, TX. This evening is for young 
men between the grades 9th – 12th who would like 
to explore more about the priesthood.  The evening 
will begin at 6:30 p.m. with Mass followed by a 
short program, dinner and a tour of the seminary. If 
you know of a young man that is interested in more 
information please have them contact the Office of 
Vocations at 214-379-2860. 

COME & SEE WEEKEND (November 11-13, 2016)
This weekend is an event for 17+ year old men who 
wish to discern their vocation more seriously by 
experiencing the daily life of a seminarian. They will 
experience the seminary’s routine of prayer, classes, 
meals and brotherhood with other men seeking after 
the Lord’s will in their life.  Contact the Office of 

Vocations for more information 214-379-2860.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH 
CHA THAÙNG 10/2016

* YÙ chung: Caàu cho caùc nhaø baùo, khi thi haønh 
coâng vieäc cuûa mình, luoân ñöôïc thoâi thuùc bôûi vieäc 
toân troïng söï thaät vaø yù thöùc ñaïo ñöùc chaéc chaén.
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn 
Giaùo ñoåi môùi caùc coäng ñoaøn Kitoâ höõu, ñem ñeán 

nieàm vui vaø traùch nhieäm loan baùo Tin Möøng.
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 2/10/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  OÂ/B Traàn Vaên Tích   972-414-9367  
 3617 Insbrook Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu 2  A/C Ñaëng Minh Huy   469-531-3621 
 2534 Crestedge Dr., Garland, TX 75044
Giaùo Khu  4  OÂ/B Ñinh Vaên Lòch   469-878-0510  
 2537 Meadow Dr., Garland, TX 75040
Giaùo Khu 5   A/C Ngoïc Uyeân 469-386-9924  
 3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082
Giaùo Khu 7  Chò Buøi Ngoïc 469-360-2517  
 721 Pine Lakes Dr., Plano, TX 75025

THOÂNG BAÙO CUÛA HOÄI TÖÔNG TEÁ
Hoäi vieân Löu Phong Hoa, sinh naêm 1931, ñaõ taï theá 
ngaøy 19/8/2016, taïi Dallas, TX. Hoäi ñaõ xuaát quyõ öùng 
tröôùc $2,080, trôï giuùp gia ñình hoäi vieân quaù coá. Soá tieàn 
ñaõ göûi cho oâng Nguyeãn Vaên Tieát, laø choàng, cuõng laø hoäi 
vieân, nay ñaõ doïn veà California

Xin quyù hoäi vieân vui loøng ñoùng tieàn $10.00 keå töø Chuùa 
Nhaät 11/9/2016 cho ñeán Chuùa Nhaät 25/9/2016. Xin vieát 
check traû cho SMAA- HOI TUONG TE 

Ngöôøi nhaän: oâng Ñaëng Hieáu Sinh taïi baøn xin leã hoaëc 
taïi hoäi quaùn Giaùo xöù trong caùc leã saùng Chuùa Nhaät. Quyù 
vò cuõng coù theå boû vaøo bì thö, göûi vaên phoøng Giaùo Xöù 
nhôø chuyeån laïi Hoäi Töông Teá.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 25/9/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,338.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù (SDB 2771): $500.00 
Tieàn Khaán: $1,480.00 
Nhoùm Baùc AÙi: $6,500.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0031 Leâ Vaên Tôùi $200.00 
0074 Hoaøng Quoác Toaûn $25.00 
0081 Huyønh Ba $15.00 
0108 Leâ Quang Luaän $20.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $100.00 
0539 Nguyeãn Theá Linh $100.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $20.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1209 Nguyeãn Ngoïc Minh $10.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1958 Nguyeãn Ñöùc Taâm $20.00 
1986 Traàn Vaên Baûo $200.00 
2127 Nguyeãn Vuõ Brandon $100.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2302 Vónh Hoøa $100.00 
2311 Nguyeãn Ngoïc Phaùt $10.00 
2318 Khieáu Höõu Phöông $40.00 
2471 Döông Chí Nhaân $5.00 
2500 Ngoâ Vaên Chieán $5.00 
2503 Nguyeãn Baèng Giang $20.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00 
2614 Nguyeãn Vaên Giôùi $5.00 
2752 Nguyeãn Haûi $20.00 
 AÅn Danh  $20.00 
 Hoäi Quaùn $6,575.00 

Quyõ Nhaø Bình An
Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00 
0360 Phaïm Vieát Haûi $200.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0482 Nguyeãn Ñöùc Thanh $100.00 
0483 Nguyeãn Ñöùc Thanh $100.00 
0619 Nguyeãn Thò AÙnh $2,200.00

Rao Hoân Phoái
Laàn III
*   Anh Nguyeãn Nhaät Hoaøng con oâng Nguyeãn 
Vaên Hueä vaø baø Phuøng Thò Lieân, seõ keát hoân vôùi 
chò Nguyeãn Thò Thu Haø, con oâng Nguyeãn Minh 
Thanh vaø baø Nguyeãn Thò Moäng Xuaân, vaøo thöù 
Baûy ngaøy 22/10/2016
*   Anh Nguyeãn T. Só, con oâng Nguyeãn Vaên 
Hoøa vaø baø Nguyeãn Thò Ngoïc, seõ keát hoân vôùi chò 
Nguyeãn Thò Myõ Hieàn, con oâng Nguyeãn Minh 
Cöôøng vaø baø Leâ Thò Cuùc, vaøo thöù Baûy ngaøy 
5/11/2016.
Ai bieât nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû, xin baùo cho 

cha chaùnh xöù bieát.
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TÌM HIEÅU VEÀ HUAÁN QUYEÀN CUÛA HOÄI THAÙNH
Lm. Antoân Nguyeãn vaên Duõng, C.Ss.R.

Khi noùi veà quyeàn giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi, Coâng Ñoàng 
Vaticanoâ II quaû quyeát raèng: “Nhieäm vuï chuù giaûi chính thöùc 
Lôøi Chuùa ñaõ ñöôïc vieát ra hay löu truyeàn, chæ ñöôïc uûy thaùc 
cho Quyeàn Giaùo huaán soáng ñoäng cuûa Giaùo hoäi vaø Giaùo hoäi 
thi haønh Quyeàn ñoù nhaân danh Chuùa Gieâsu Kitoâ.”[1]

Quyeàn Giaùo huaán (giaûng daïy) ñöôïc trao cho nhöõng 
ñaáng keá vò caùc thaùnh Toâng ñoà. Noùi caùch khaùc, haøng Giaùm 
muïc hieäp nhaát vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng hôïp thaønh Huaán quyeàn 
cuûa Giaùo hoäi, nhö moät toaøn theå. Huaán quyeàn ñaït tôùi caáp 
ñoä cao nhaát nôi Ñöùc Giaùo hoaøng. Ngaøi ñöôïc höôûng quyeàn 
naøy nhö ñaëc aân caù nhaân gaén lieàn vaøo chöùc vuï toái cao cuûa 
ngaøi. Haøng Giaùm muïc cuõng thöïc söï naém quyeàn giaûng daïy 
ñoù, nhöng caàn hieäp nhaát vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng.

Döôùi ñaây, xin ñöôïc ñeà caäp sô qua yù nieäm Huaán quyeàn 
(Magisterium) theo doøng thôøi gian vaø caùc hình thöùc thöïc 
haønh Huaán quyeàn trong Giaùo hoäi hieän nay.

1. YÙ nieäm vaø moät thoaùng nhìn lòch söû [2]
YÙ nieäm Huaán quyeàn (Magisterium) xeùt veà nghóa 

ñen coù nghóa laø thaåm quyeàn thaày daïy. Ngaøy nay noùi ñeán 
Magisterium thì ta hieåu raèng ñoù laø quyeàn giaùo huaán, thaåm 
quyeàn giaûng daïy cuûa nhöõng ngöôøi keá vò caùc thaùnh Toâng 
ñoà.

Thôøi Giaùo hoäi sô khai, yù nieäm “huaán quyeàn” döôøng 
nhö chaúng bao giôø ñöôïc ñeà caäp. Nhöng noùi vaäy khoâng coù 
nghóa laø huaán quyeàn khoâng ñöôïc thi haønh. Traùi laïi, thaåm 
quyeàn aáy ñöôïc thöïc thi moät caùch raát nhuaàn nhuyeãn vaø 
töï nhieân. Cuï theå, nhöõng ngöôøi keá vò caùc Toâng ñoà luoân laø 
ngöôøi truï coät trong coäng ñoaøn ñeå höôùng daãn coäng ñoaøn 
tröôùc nhöõng thaùch ñoá veà ñöùc tin vaø ñôøi soáng luaân lyù.

YÙ nieäm “quyeàn giaùo huaán” sang ñeán thôøi Trung Coå 
khoâng chæ ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ngöôøi keá vò caùc thaùnh 
Toâng ñoà (caùc giaùm muïc) maø coøn ñöôïc aùp duïng cho caùc 
thaàn hoïc gia. Vì vaäy, thaùnh Toâma Aquinoâ thöôøng noùi ñeán 
magisterium cathedrae pastoralis ñeå aùm chæ thaåm quyeàn 
giaùo huaán muïc vuï cuûa caùc giaùm muïc vaø magisterium 
cathedrae magistralis ñeå aùm chæ thaåm quyeàn giaûng daïy 
cuûa caùc nhaø thaàn hoïc.

Töø cuoái theá kyû XIX cho ñeán nay, Magisterium khoâng 
coøn ñöôïc aùp duïng cho caùc thaàn hoïc gia nöõa maø chæ aùp duïng 
cho caùc giaùm muïc. Coâng Ñoàng Vaticanoâ II minh ñònh vai 
troø Huaán quyeàn vaø khai trieån caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa 
Huaán quyeàn Giaùo hoäi moät caùch ñích xaùc hôn. Döôùi ñaây, ta 
seõ tìm hieåu nhöõng ñieàu lieân quan ñeán Huaán quyeàn ñöôïc 
Coâng Ñoàng Vaticanoâ II khai trieån vaø laøm saùng toû.

2. Caùc hình thöùc thöïc haønh Huaán quyeàn trong Giaùo 
hoäi

Giaùo hoäi nhö moät toaøn theå, vôùi ôn trôï giuùp cuûa Thaùnh 
Thaàn, khoâng bao giôø laàm laïc trong vieäc tìm kieám hieåu bieát 
vaø giaûi thích caùc chaân lyù ñöùc tin vaø maïc khaûi. Ñaëc bieät, 
Giaùo hoäi ñöôïc uûy thaùc gìn giöõ vaø laøm saùng toû kho taøng 
Maïc khaûi cho nhaân loaïi qua moïi thôøi ñaïi, neân ôn khoâng sai 
laàm (voâ ngoä) ñöôïc ban cho Giaùo hoäi.

Nhìn chung, coù hai hình thöùc thöïc haønh quyeàn giaùo 
huaán trong Giaùo hoäi, ñoù laø giaùo huaán thoâng thöôøng & giaùo 
huaán ngoaïi thöôøng.

a. Giaùo huaán thoâng thöôøng (Ordinary Magisterium)
Giaùo huaán thoâng thöôøng laø giaùo huaán do Ñöùc Giaùo 

hoaøng, caùc Giaùm muïc trong tö caùch caù nhaân hay trong tö 
caùch hoäi ñoàng thi haønh nhieàu theå thöùc khaùc nhau quyeàn 
giaùo huaán cuûa mình. Giaùo huaán thoâng thöôøng döôùi hình 
thöùc naøy khoâng ñöôïc coi laø voâ ngoä.

Quyeàn giaùo huaán thöôøng xuyeân cuûa moät giaùm muïc taïi 
giaùo hoäi ñòa phöông ñöôïc Coâng Ñoàng Vaticanaoâ II laøm 
saùng toû: “Giaùm muïc laø nhöõng ngöôøi rao truyeàn ñöùc tin, 
ñem nhieàu moân ñeä môùi veà vôùi Chuùa Kitoâ, Giaùm muïc laø 
nhöõng tieán só ñích thöïc, nghóa laø coù uy quyeàn cuûa Chuùa 
Kitoâ, giaûng daïy cho nhöõng keû ñöôïc trao phoù cho caùc ngaøi, 
moät ñöùc tin phaûi ñöôïc xaùc tín vaø phaûi ñöôïc aùp duïng vaøo 
caùc phong tuïc, vaø laøm saùng toû ñöùc tin ñoù bôûi aùnh saùng cuûa 
Chuùa Thaùnh Thaàn. Caùc ngaøi ruùt ra nhöõng caùi môùi caùi cuõ 
trong kho taøng Maïc Khaûi (x. Mt 13,52) ñeå laøm cho ñöùc tin 
troå sinh hoa traùi, vaø luoân tænh thöùc loaïi boû moïi laàm laïc ñang 
ñe doïa ñaøn chieân mình (x. 2 Tm 4,1- 4).”[3]

Caùc hình thöùc giaùo huaán thoâng thöôøng maø Giaùm muïc 
giaùo phaän thi haønh ñoù laø huaán thò, thö chung, vieäc duyeät 
xeùt caùc Saùch Giaùo lyù, höôùng daãn sinh hoaït toân giaùo cuûa 
caùc tín höõu.

Caùc Giaùm muïc cuûa caùc giaùo hoäi ñòa phöông quy tuï vôùi 
nhau döôùi hình thöùc Thöôïng hoäi ñoàng hay Hoäi ñoàng Giaùm 
muïc cuõng coù theå thi haønh quyeàn giaùo huaán thoâng thöôøng 
cho caùc giaùo hoäi ñòa phöông. Cuï theå, Coâng Ñoàng Vaticanoâ 
II, qua Hieán cheá veà Phuïng vuï thaùnh, ñaõ xaùc ñònh quyeàn 
cuûa caùc Hoäi ñoàng Giaùm muïc trong caùc vaán ñeà lieân quan 
ñeán phuïng vuï cuûa caû moät vuøng, moät khu vöïc, hay moät ñaát 
nöôùc.[4]  Vôùi Hieán cheá tín lyù veà Giaùo hoäi, Coâng Ñoàng 
cuõng xaùc ñònh yù nghóa vaø vai troø cuûa “caùc Hoäi ñoàng Giaùm 
muïc coù theå goùp phaàn phong phuù baèng nhieàu theå caùch ñeå cuï 
theå hoùa tinh thaàn coäng ñoaøn.”[5]  Dó nhieân, caùc quyeát ñònh 
ñöôïc ñöa ra bôûi moät Hoäi ñoàng Giaùm muïc thì phaûi hoäi ñuû söï 
ñoàng thuaän cuûa 2/3 Giaùm muïc trong hoäi ñoàng vaø phaûi ñöôïc 
Toøa Thaùnh thoâng qua.[6]

Vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng, khi ngaøi khoâng ngoài treân Ngai 
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toøa thaùnh Pheâroâ, thì giaùo huaán cuûa ngaøi cuõng ñöôïc goïi laø 
giaùo huaán thoâng thöôøng. Tröôùc kia, quyeàn giaùo huaán thoâng 
thöôøng cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng ñöôïc thöïc thi khi ngaøi chính 
thöùc traû lôøi caùc caâu hoûi ñöôïc ñaët ra bôûi caùc nhoùm thaàn hoïc 
veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán tín lyù. Keå töø theá kyû XIX 
hình thöùc giaùo huaán thoâng thöôøng cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng 
ñöôïc theå hieän qua caùc thoâng ñieäp, caùc toâng huaán, caùc toâng 
thö, töï saéc vaø caùc huaán duï hay caùc huaán töø.

b. Giaùo huaán ngoaïi thöôøng (Extraordinary 
Magisterium)

Ñaây laø hình thöùc giaùo huaán long troïng (Solemni Judicio) 
goàm hai tröôøng hôïp:

+ Quyeát ñònh cuûa coâng ñoàng chung: Ngay töø thuôû sô 
khai, Giaùo hoäi ñaõ nhaän ra raèng chính Thaùnh Thaàn hoaït 
ñoäng trong loøng Giaùo hoäi vaø ôn hieåu bieát chaân lyù ñöôïc ban 
cho caùc giaùm muïc ñeå caùc ngaøi coù khaû naêng rao giaûng caùch 
trung thaønh ñöùc tin toâng truyeàn. Vaøo cuoái thieân nieân kyû thöù 
nhaát, Giaùo hoäi xaùc tín raèng khi taát caû caùc giaùm muïc ñöôïc 
trieäu taäp cho moät coâng ñoàng chung ñeå coâng boá giaùo huaán 
chính thöùc cuûa Giaùo hoäi veà vaán ñeà ñöùc tin vaø luaân lyù, thì 
giaùo huaán aáy khoâng heà sai laàm vaø buoäc toaøn theå Giaùo hoäi 
phaûi tuaân giöõ.

+ Quyeát ñònh ñöôïc coâng boá Ex Cathedra (töø Ngai Toaø 
“Thaùnh Pheâroâ”) do Ñöùc Giaùo Hoaøng Roâma: Ngay töø theá 
kyû II, coù moät loái thöïc haønh quen thuoäc trong toaøn Giaùo hoäi, 
ñoù laø Giaùo hoäi Roâma ñöôïc xem nhö giaùo hoäi meï vôùi vai troø 
ñaëc bieät noái keát vaø hieäp thoâng caùc giaùo hoäi khaùc. Traûi qua 
caùc theá kyû, Giaùm muïc Roâma coù thaåm quyeàn ñaëc bieät trong 
nhöõng phaùn quyeát cho toaøn Giaùo hoäi. Chaúng haïn, khi coù 
nhöõng tranh luaän veà ngaøy leã Phuïc Sinh hay vaán ñeà coù caàn 
phaûi röûa toäi laïi cho nhöõng ngöôøi ñaõ choái ñaïo hay khoâng, thì 
taát caû caùc giaùo hoäi ñòa phöông ñeàu höôùng veà giaùo hoäi Roâma 
vaø coi tieáng noùi cuûa vò Giaùm muïc Roâma nhö laø tieáng noùi 
chung cuïc vaø ñaùng tin caäy nhaát vôùi Tin möøng. Ñeán Coâng 
Ñoàng Vaticanoâ I, Giaùo hoäi chính thöùc vaø long troïng coâng 
boá ôn voâ ngoä cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng Roâma khi ngaøi ôû treân 
ngai toøa thaùnh Pheâroâ maø phaùt quyeát caùc vaán ñeà lieân quan 
ñeán ñöùc tin vaø phong hoùa. Coâng Ñoàng Vaticanoâ II taùi xaùc 
ñònh ôn voâ ngoä naøy.

*Löu yù veà ñaëc aân voâ ngoä (Infallibility)
+ Ñaây laø ñaëc aân khoâng theå sai laàm trong vieäc giaûng daïy 

nhöõng gì thuoäc ñöùc tin vaø luaân lyù. Ñaëc aân naøy gaén lieàn vôùi 
Quyeàn giaùo huaán cuûa caû Giaùo Hoäi: toaøn theå Giaùo Hoäi chuû 
huaán ñöôïc höôûng ñaëc aân baát khaû ngoä naøy – Haøng Giaùm 
muïc keát hieäp vôùi Ñöùc Giaùo Hoaøng Roma.

+ Moãi Giaùm muïc rieâng leû khoâng ñöôïc höôûng ñaëc aân 
naøy. Haøng Giaùm muïc nhö moät toaøn theå thì ñöôïc: caùc Coâng 
Ñoàng – nhöng phaûi thoâng hieäp vôùi vò thuû laõnh toái cao cuûa 
Giaùo Hoäi laø Ñöùc Giaùo hoaøng.

+ Coøn Ñöùc Giaùo hoaøng (Giaùm muïc Roâma) ñöôïc höôûng 
ñaëc aân naøy nhö ñaëc aân caù nhaân, gaén lieàn vôùi chöùc vuï toái cao 
cuûa ngaøi, khi ngaøi coâng boá long troïng vaø chính thöùc moät 
quyeát ñònh lieân quan ñeán ñöùc tin vaø luaân lyù (phong hoaù).

+ Tính Baát khaû ngoä cuûa huaán quyeàn nôi Giaùo hoäi 
ñöôïc goïi laø tính baát khaû ngoä chuû ñoäng (infallibilitas activa 
docendi). Ngoaøi ra coøn coù tính baát khaû ngoä thuï ñoäng 
(infallibilitas passiva– thuï huaán) nôi toaøn theå caùc tín höõu: 
Giaùo hoäi nhö moät toaøn theå, khoâng bao giôø sai laàm. Tính 
baát khaû ngoä thuï ñoäng laø hieäu quaû cuûa tính baát khaû ngoä chuû 
ñoäng.

+ Veà chi tieát (caùc) tín ñieàu baát khaû ngoä, ta coù theå ghi 
nhaän:

–Coâng Ñoàng Vaticanoâ I (1869-1870) ñaõ coâng boá tín 
ñieàu naøy, nhöng ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán vai troø laõnh 
ñaïo Giaùo hoäi cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng: “Khi daïy töø toaø (Ex 
Cathedra), nghóa laø khi theå hieän vôùi nhieäm vuï Chuû chaên vaø 
Thaày daïy (tieán só) cuûa toaøn theå Kitoâ höõu, do quyeàn Toâng 
ñoà toái cao, veà giaùo lyù ñöùc tin hoaëc luaân lyù ñöôïc aán ñònh cho 
toaøn theå Giaùo hoäi, nhôø söï trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa ñaõ ñöôïc 
höùa ban cho Thaùnh Pheâroâ, thì khoâng theå sai laàm.”[7]

–Coâng Ñoàng Vaticanoâ II cuõng nhaéc laïi tín ñieàu naøy vaø 
coøn nhaán maïnh ñeán vai troø laõnh ñaïo cuûa Giaùm muïc ñoaøn 
(Haøng Giaùm muïc hieäp thoâng vôùi Ñöùc Giaùo hoaøng): “Tuy 
moãi Giaùm muïc rieâng reõ khoâng coù ñaëc quyeàn baát khaû ngoä. 
Nhöng duø taûn maùc khaép theá giôùi, neáu thoâng hieäp vôùi nhau 
vaø vôùi Ñaáng keá vò thaùnh Pheâroâ, caùc ngaøi cuøng ñoàng yù daïy 
caùch chính thöùc nhöõng ñieàu thuoäc ñöùc tin vaø phong hoaù laø 
tuyeät ñoái buoäc phaûi giöõ, thì luùc ñoù caùc ngaøi coâng boá caùch 
baát khaû ngoä giaùo thuyeát cuûa Chuùa Kitoâ.”[8]

Keát luaän
Moät vaøi doøng tìm hieåu sô löôïc veà Huaán quyeàn Giaùo 

hoäi keå treân nhö laø moät söï gôïi nhaéc ñeán taàm quan troïng cuûa 
nhöõng giaùo huaán do caùc ñaáng keá vò caùc thaùnh Toâng ñoà ban 
boá qua ñoù cuõng gôïi nhaéc vaø phaân bieät ñaâu laø nhöõng giaùo 
huaán cuûa Giaùo hoäi maø caùc tín höõu baét buoäc tuaân thuû trieät ñeå 
trong ñôøi soáng ñöùc tin cuûa mình.
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Meditation: How strong is your faith in God and how 
can you grow in it? Faith is not something vague, uncertain, 
undefineable, or something which requires a leap of the 
imagination or worse, some kind of blind allegiance. In fact, 
it is quite the opposite. Faith is a response of trust and belief 
in what is reliable, truthful, certain, and real. To have faith is 
to believe and trust in someone or something. We believe in 
the power of electricity even though we can’t visibly see it 
with the naked eye.  We know we can tap into that power and 
use it to do things we could not do by our own human power. 
Faith in God works in a similar way. 

When God reveals himself to us he gives us the “assurance” 
and “conviction” that his power and presence and glory is 
just as real, and even more real, than our experience of the 
natural physical world around us (Letter to the Hebrews 
11:1-3). Things around us change, but God never changes. 
He is constant, ever true to his word, and always faithful to 
his promises (Psalm 145:13, Hebrews 10:23). That is why we 
can have the greatest assurance of his unconditional love for 
us and why we can hope with utter conviction that he will 
give us everything he has promised. Jesus is God’s visible 
proof that his word is reliable and true - his love is unfailing 
and unconditional - and his power is immeasurably great and 
unlimited.

The Holy Spirit helps us to grow in expectant faith
What did Jesus mean when he said to his disciples 

that our faith can move trees and mountains as well (see 
Matthew17:20; Mark 11:23)? The term “mountain remover” 
was used for someone who could solve great problems 
and difficulties. Don’t we often encounter challenges and 
difficulties which seem beyond our power to handle? What 
appears impossible to human power is possible to those who 
believe in God’s power. Faith is a gift freely given by God 
to help us know God personally, to understand his truth, and 
to live in the power of his love. God expects more from us 
than we can simply do by ourselves. That is why Jesus gives 
us the gift and power of the Holy Spirit who helps us to grow 
strong in faith, persevere in hope, and endure in love. 

Faith in God is the key for removing obstacles and 
difficulties which keep us from doing his will. We belong 
to God and our lives are no longer our own. Our joy and 
privilege is to follow the Lord Jesus and to serve in the power 
of his love and goodness. The Lord Jesus is ever ready to 
work in and through us by his Spirit for his glory. For our 
faith to be effective it must be linked with trust and with 
obedience - an  active submission to God and a willingness 
to do whatever he commands. Do you trust in the grace and 
strength which God freely gives to help us resist temptation 
and to overcome obstacles in doing his will?

Parable of the faithful servant who is indebted to God
Are you ready to give the Lord your best, regardless of 

what it might cost you? Perhaps we are like the laborer in 
Jesus’ parable who expected special favor and reward for 

going the extra mile (Luke 17:5-10)? How unfair for the 
master to compel his servant to give more than what was 
expected! Don’t we love to assert our rights: “I will give 
only what is required and no more!” But who can satisfy the 
claims of love and loyalty? Our lives are not our own - they 
belong to God who has ransomed us from slavery to sin with 
the precious blood of his only begotten Son, Jesus Christ (1 
Peter 1:18).

Jesus used this parable of the dutiful servant to explain 
that we can never put God in our debt or make the claim 
that God owes us something. We must regard ourselves as 
God’s servants, just as Jesus came “not to be served, but to 
serve” (Matthew 20:28). Service of God and of our neighbor 
is both a voluntary or free act and a sacred duty. One can 
volunteer for service or be compelled to do service for one’s 
country or for one’s family when the call and need arises. 
Likewise, God expects us to serve him willingly and give 
him the worship, praise, and honor which is his due. And he 
gladly accepts the  free-will offering of our lives to him as 
our Lord and Master. What makes our offering pleasing to 
God is the love we express in the act of self-giving. True 
love is always sacrificial, generous, and selfless - it is wholly 
directed to the one we love and serve.

The love of God compels us to give our best
How can we love God and others selflessly and 

unconditionally? Scripture tells us that God himself is love (1 
John 4:16) - he is the author of life and the source of all true 
relationships of love and friendship. He created us in love 
for love, and he fills our hearts with the boundless love that 
gives all that is good for the sake of the beloved (Romans 
5:5). If we love one another, God abides in us and his love is 
perfected in us (1 John 4:12). 

God honors the faithful servant who loves and serves with 
a generous heart. He is ever ready to work in and through 
each one of us by his Spirit for his glory. We must remember, 
however, that God can never be indebted to us. We have no 
claim on him. His love compels us to give him our best! And 
when we have done our best, we have simply done our duty. 
We can never outmatch God in his immeasurable merciful 
love, his extravagant kindness and goodness, and his ever 
constant and unceasing care for us. The Scriptures remind 
us over and over again that God’s love is steadfast, loyal, 
and lasts forever - it will never cease (Psalm 89, Psalm 100, 
Psalm 118, Psalm 136). Saint Augustine of Hippo writes, 
“God loves each one of us as if there were only one of us to 
love.” Does the love of God compel you to give your best to 
him with generous love and gratitude for all that he has done 
for you?

“Lord Jesus, fill me with your consuming love and set my 
heart free to love generously and to serve selflessly. Fill me 
with gratitude for all you have done for me, and increase my 
faith and loyalty to you who are My All, My Strength, and My 
Life”

Scripture:  Luke 17:5-10

Sunday Lesson For The Youth












