
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:00AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00-9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM-7:00PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00PM và 9:00PM
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 
Trung Tâm Thánh An Phong.
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:  562-682-8591
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.

Chúa Nhật thứ III thườNg NIêN NĂM a Ngày 22/1/2017

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
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: B. 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
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

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

         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

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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

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



Giêsu là trung tâm điểm 
cho đời sống và tinh thần 
của người môn đệ, mà 
thôi và không ai có thể 
thế chỗ được. Trong thư 
thứ nhất gửi Giáo đoàn 
Côrintô, Thánh Phaolô 
đương đầu với nạn bè 
phái, chia rẽ trong cộng 
đoàn này, không phải 
liên quan đến sự khác 
biệt về giáo lý đạo Chúa 
nhưng là sự khác biệt 
giữa các cá tính: Những 
người Kitô hữu trình độ 
học vấn cao thì thích 
Apollo là một vị thầy 
lỗi lạc, còn những người 
Kitô hữu gốc Do thái thì 
thích Phêrô; một số khác 

thì vẫn còn trung thành với Thánh Phaolô là người đã lập 
nên giáo đoàn Côrintô. 

Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Côrintô rằng sự chia 
rẽ trong Hội Thánh chính là sự phá hoại và thánh nhân 
kêu gọi hãy hiệp nhất trong Chúa Kitô. Kitô giáo chính 
là Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi nhân loại 
và mọi Kitô hữu đều được rửa tội trong danh thánh Ngài. 
Thánh Phaolô muốn rằng giáo đoàn Côrintô là một cộng 
đoàn Kitô hữu thật sự, chứ không phải là một tập hợp của 
những bè phái và nô lệ cho việc tôn sùng cá nhân. 

Thánh Phaolô chống lại việc sống tinh thần môn đệ 
Chúa Kitô là phải theo người lãnh đạo này hoặc vị lãnh 
đạo kia. Đối với Thánh Phaolô, chỉ có một người được ca 
ngợi mà thôi và đó chính là Chúa Kitô. Các vị lãnh đạo là 
những người có trách vụ dẫn dắt người khác đến với Chúa 
Kitô, chứ không phải chính mình. 

Là những người mang danh Kitô hữu, chúng ta thật sự 
trở thành môn đệ của Chúa Giêsu khi chúng ta sống hiệp 
nhất trong niềm tin theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu: “Con 
Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 
để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 
người” (Mt 20:28).

Trong bài Phúc âm Chúa 
nhật Tuần 3 Mùa Thường 
niên năm A hôm nay 

(Mt 4:12-23), Thánh Mátthêu 
viết về việc Chúa Giêsu kêu gọi 
bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, 
Anrê, Giacôbê và Gioan. Thánh 
Mátthêu không cho biết tại 
sao các ông lại đi theo Chúa 
Giêsu. Câu chuyện thánh sử kể 
nghe thật đơn giản: Chúa Giêsu 
gọi và họ đi theo Ngài. Thánh 
Mátthêu không quan tâm đến 
việc những môn đệ này có biết 
là họ đi đâu hay không và Chúa 
Giêsu có hứa hẹn điều gì với họ 
hay không. Có lẽ mọi sự không 
diễn ra một cách đột ngột như 
thế. Chắc hẳn các môn đệ không 
dễ dàng từ bỏ sự an toàn về nhà 
cửa và công ăn việc làm để tùy hứng đi theo một người xa 
lạ mà họ chưa từng biết đến!

Trong các tường thuật của mình, Thánh sử Luca và 
Thánh sử Gioan cho phép các môn đệ có thời gian tìm hiểu 
về Chúa Giêsu trước khi họ được kêu gọi. Sự vắng bóng 
những chi tiết này nơi tường thuật của Thánh Mátthêu cho 
thấy là vị thánh sử này chỉ muốn tập trung vào một điều 
gì đó quan trọng hơn: Đó là khởi đầu mục vụ công khai 
của Chúa Giêsu. Với việc Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê 
tống ngục và như thế là tiếng kêu trong hoang địa đã lặng 
tiếng, thì đây là lúc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài. 
Thánh Mátthêu cho thấy Chúa Giêsu hoàn tất lời tiên báo 
của Ngôn sứ Isaia. Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi 
những ai ngồi trong bóng tối sự chết và việc rao giảng đầu 
tiên của Ngài ở vùng Galilê của người dân ngoại cho thấy 
sứ mạng cứu rỗi của Ngài là cho mọi nước, mọi dân.

Trong Bài Phúc âm, Thánh Mátthêu chú tâm vào Chúa 
Giêsu và cho chúng ta thấy về quyền năng mạnh mẽ trong 
lời rao giảng và việc chữa lành của Chúa. Chỉ có Chúa 
Giêsu, Con Thiên Chúa, mới là Đấng thay đổi vận mạng 
cuộc đời con người. Nếu không có Chúa Giêsu, cuộc sống 
của người môn đệ thật là vô nghĩa. 

Như Thánh Mátthêu, trong Bài đọc 2 hôm nay (1 Cor 
1:10-13, 17), Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có Chúa 

Câu ghi lòng trong tuần: “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại.” Is 9, 2

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 22/1/2017: Tuaàn III Thöôøng nieân naêm A.
- Thöù Hai 23/1: Thaùnh Vinh Sôn, Phoù teá vaø Töû ñaïo;

Thaùnh Marianne Cope, Trinh nöõ. Ngaøy Caàu 
Nguyeän Cho Vieäc Baûo Veä Hôïp Phaùp Caùc Thai 
Nhi taïi Hoa Kyø (Day of Prayer for the Legal 
Protection of Unborn Children).

- Thöù Ba 24/1: Leã Thaùnh Phanxicoâ ñeä Saleâ, Giaùm muïc
& Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.

- Thöù Tö 25/1: Leã Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà Trôû laïi. Leã
Kính. Boån maïng Giaùo khu 5 & Phong traøo 
Cursillo.

- Thöù Naêm 26/1: Leã Thaùnh Timoâthy & Thaùnh Titoâ,
Giaùm muïc. Leã Nhôù.

- Thöù Saùu 27/1: Leã Thaùnh Angeâla Merici, Trinh nöõ.
- Thöù Baûy 28/1: Leã Thaùnh Toâma Aquinoâ, Linh muïc &

Tieán só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Chuùa Nhaät 29/1/2017: Tuaàn IV Thöôøng nieân naêm A.
Quyeân tieàn laàn 2 cho Giaùo hoäi taïi Chaâu Myõ Latinh

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

Baø Maria Nguyeãn Leä Mai
Sinh ngaøy 1/1/1928

Taï theá ngaøy 16/1/2017
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Maria veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 
troâng cho tang quyeán.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG 
GIAÙO KHU 5 & PHONG TRAØO CURSILLO

Ngaøy 25/1 Giaùo hoäi möøng kính Thaùnh Phaoloâ 
Toâng Ñoà Trôû Laïi,cuõng laø boån maïng cuûaGiaùo khu 
5 vaø Phong traøo Cursillo.

Xin Thieân Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï 
ban cho moïi ngöôøi trong Giaùo khu 5ñöôïc nhieàu ôn 
laønh hoàn xaùc, luoân soáng yeâu thöông, giuùp ñôõ nhau 
vaø cuøng nhau xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp 
hôn.

Vaø xin Chuùa ban cho moãi thaønh vieân cuûa 
Phong traøo Cursillo ñöôïc traøn ñaày ôn Chuùa ñeå quí 
anh chò soáng ñôøi nhieät thaønh yeâu meán Chuùa vaø 
phuïng söï Chuùa theo göông Thaùnh Phaoloâ Toâng 
ñoà.

CHÖÔNG TRÌNH 
MÖØNG TEÁT ÑINH DAÄU 2017

* Thöù Saùu 27/1: Thaùnh leã Taát Nieân luùc 6 giôø
chieàu (thay vì 7 giôø toái) - Hoäi chôï vaø Vaên ngheä
Xuaân töø 7 pm – 11 pm taïi Trung Taâm Thaùnh An
Phong.
* Thöù Baûy 28/1: Thaùnh leã Taân nieân Moàng 1 Teát
luùc 5 giôø chieàu (thay vì 6 giôø chieàu) caàu Bình an
cho naêm môùi. Sau Thaùnh leã coù lì xì cho caùc em
döôùi 18 tuoåi vaø phaùt loäc cho ngöôøi lôùn –Hoäi chôï
vaø Vaên ngheä Xuaân töø 12 pm – 11 pm taïi Trung
Taâm Thaùnh An Phong.
* Chuùa nhaät 29/1: Thaùnh leã Muøng 2 Teát luùc 7
giôø saùng caàu cho Linh hoàn OÂng Baø, Toå Tieân. Caùc
Thaùnh leã 10 am, 12 pm vaø 5 pm seõ cöû haønh theo
Phuïng vuï Thaùnh leã Tuaàn IV Muøa Thöôøng nieân
naêm A. Sau moãi Thaùnh leã, coù lì xì cho caùc em
döôùi 18 tuoåi vaø phaùt loäc cho ngöôøi lôùn.
* Thöù Hai 30/1: Thaùnh leã Muøng 3 Teát luùc 7 giôø
toái, caàu cho Coâng aên vieäc laøm. (Vaãn coù Thaùnh leã
7 giôø saùng.)

HOA CUÙC TEÁT
Seõ ñöôïc baùn vaøo Thaùnh leã 
6 giôø chieàu Thöù Baûy 21/1 
vaø sau caùc Thaùnh leã 
Chuùa nhaät 22/1

Chaäu lôùn: $25  
Chaäu nhoû: $12

Ban Vieät ngöõ kính môøi quí 
phuï huynh mua uûng hoä. 
Chaân thaønh caûm ôn. 
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NGHÆ HOÏC TEÁT ÑINH DAÄU 2017
VIETNAMESE NEW YEAR SCHOOL BREAK

  Ñeå möøng Teát Ñinh Daäu, Chöông Trình Giaùo Lyù-Vieät 
Ngöõ vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ khoâng coù lôùp hoïc vaø 
sinh hoaït vaøo Chuùa nhaät 29/1/2017. Caùc em hoïc sinh 
vaø Thieáu Nhi Thaùnh Theå seõ ñi hoïc vaø sinh hoaït trôû laïi 
vaøo Chuùa nhaät 5/2/2017.

   In observance of Vietnamese New Year (Year of the 
Rooster), there will be no Faith Formation Classes, 
Vietnamese Language Classes, and Eucharistic Youth 
Activities on Sunday, January 29, 2017. Students will 
return to Sunday School on Sunday, February 5th, 
2017. 

JANUARY 22: DAY OF PRAYER FOR THE 
LEGAL PROTECTION OF UNBORN CHILDREN

  NOTE: Because January 22 falls on a Sunday in 2017, the 
designated observance for 2017 is Monday, January 23.
   The over 56 million abortions since the 1973 decisions 
of Roe v. Wade and Doe v. Bolton reflect with heart-
breaking magnitude what Pope Francis means by a 
“throwaway culture.” However, we have great trust in 
God’s providence. We are reminded time and again in 
Scripture to seek the Lord’s help, and as people of faith, 
we believe that our prayers are heard.
    The General Instruction of the Roman Missal (GIRM), 
no. 373, designates January 22 as a particular day of 
prayer and penance, called the "Day of Prayer for the 
Legal Protection of Unborn Children”: “In all the 
Dioceses of the United States of America, January 22 (or 
January 23, when January 22 falls on a Sunday) shall be 
observed as a particular day of prayer for the full 
restoration of the legal guarantee of the right to life and 
of penance for violations to the dignity of the human 
person committed through acts of abortion.”
    As individuals, we are called to observe this day 
through the penitential practices of prayer, fasting and/or 
giving alms. Another way to take part is through 
participating in special events to observe the anniversary 
of Roe v. Wade. 

TUAÀN CÖÛU NHAÄT CAÀU NGUYEÄN CHO VIEÄC 
BAÛO VEÄ HÔÏP PHAÙP CAÙC THAI NHI

JOIN 9 DAYS FOR LIFE: JANUARY 21-29

Ngaøy 22/1/2017 ñaùnh daáu laàn thöù 44 Phaùn quyeát 
cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Roe v. Wade hôïp thöùc hoaù 
vieäc phaù thai taïi Hoa Kyø. Nhaân bieán coá ñau buoàn 
naøy, Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø toå chöùc Tuaàn Cöûu 
nhaät Caàu Nguyeän Cho Vieäc Baûo Veä Hôïp Phaùp 
Caùc Thai Nhi töø ngaøy 21 ñeán 29/1/2017 nhaèm 
chaám döùt naïn phaù thai. Moïi ngöôøi ñöôïc khuyeán 
khích tham gia Tuaàn Cöûu nhaät naøy vôùi nhöõng suy 
nieäm moãi ngaøy qua 4 caùch thöùc: duøng öùng duïng 
(app), nhaän text message, nhaän email vaø leân 
website. Muoán bieát theâm chi tieát, xin vaøo website 
www.9daysforlife.com

Surrounding the Day of Prayer for the Legal 
Protection of Unborn Children*, the overarching 
intention of the centerpiece novena is the end to 
abortion.The U.S. bishops annual novena “9 Days 
for Life” takes place Saturday, January 21 – Sunday, 
January 29. Pray for the respect and protection of all 
human life with new intentions, brief reflections, 
and more each day. Download the novena online, or 
participate through Facebook, email, text message or 
an app. Join at www.9daysforlife.com!

* Typically observed each year on January 22 (also
the anniversary of Roe v. Wade), the 2017 observance 
will be January 23.

ÑEÂM CA NGÔÏI & THÔØ PHÖÔÏNG 
CUÛA GIÔÙI TREÛ

PRAISE & WORSHIP NIGHT FOR YOUTH
Giaùo xöù seõ toå chöùc Ñeâm Thôø Phöôïng & Ca Ngôïi 

daønh cho caùc thieáu nieân töø 13 tuoåi trôû leân vaøo thöù Baûy 
ngaøy 11/2/2017 töø 7:30 pm ñeán 9:30 pm taïi Hoäi tröôøng 
Thaùnh Anphongsoâ cuûa Giaùo xöù. Leä phí laø 5 Myõ kim 
(goàm caû giaûi khaùt). Xin ghi danh vôùi Coâ Ñoã Kim Anh 
(469-396-8843) hoaëc Tröôûng Minh Quaân 
(469-264-3606). Hoặc ghi danh treân internet ôû ñòa chæ 
http://dmhcgym.blogspot.com/p/feb-2017-praise-worship-night.html

What: “Come As You Are”Praise & Worship Night for 
youth ages 13 and above.
When: February 11 from 7:30 pm – 9:30pm        
Where: St. Alphonsus Auditorium (Mother of Perpetual 
Help Parish)
Fee: $5 (refreshment included)
Online Registration:http://dmhcgym.blogspot.com/p/
feb-2017-praise-worship-night.html

Contact: c.Kim Anh Do-469-396-8843; Tr. Minh 
Quan-469-264-3606; or GXDMHCGYouthMinistry@

yahoogroups.com
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ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 22/1/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  OÂ/B Traàn Ñình Phai 972-522-9755
213 East Brand St., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu 3  Baø Myõ Tieân  469-422-9197
1909 Goliad Dr., Garland, TX 75042

Giaùo Khu 4  OÂ/B Döông Chí Nhaân 972-834-9345
1609 Rahall St., Garland, TX 75040

Giaùo Khu  11 A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng  972-384-0366
123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 23  
MUØA XUAÂN 2017

Seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 17 thaùng 2, 
2017 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong cuûa 
Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät, giaûng vaøo 2 cuoái tuaàn lieân 
tieáp:

- Thöù Saùu 17 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 18 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

- Thöù Saùu 24 thaùng 2, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 25 thaùng 2, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc 
töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc maéc 
xin goïi: 972-414-7073.

LÔÙP GIAÙO LYÙ THEÂM SÖÙC CHO NGÖÔØI LÔÙN
Ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi lôùn (töø 18 tuoåi trôû leân) ñaõ 

nhaän ñöôïc Bí tích Röûa Toäi vaø Röôùc Leã Laàn Ñaàu nhöng 
chöa coù cô hoäi ñoùn nhaän Bí tích Theâm Söùc, caùch rieâng 
nhöõng ngöôøi saép cöû haønh Hoân phoái, Giaùo xöù seõ toå chöùc 
moät lôùp ñaëc bieät cho nhöõng anh chò em naøy vaøo moãi 
Chuùa nhaät töø 2 giôø chieàu ñeán 3 giôø 30 chieàu taïi 
Phoøng 115 cuûa Trung taâm Giaùo duïc Thaùnh An 
Phong. Thôøi gian hoïc keùo daøi töø Chuùa nhaät 5/2/2017 
ñeán Chuùa nhaät 21/5/2017. Nhöõng anh chò em naøo 
hoaøn taát myõ maõn lôùp hoïc naøy seõ laõnh nhaän Bí tích 
Theâm Söùc vaøo Thaùnh leã 12 pm Chuùa nhaät 28/5/2017 
cuøng vôùi nhöõng em thieáu nieân cuûa Giaùo xöù khi Ñöùc 
Cha cuûa Giaùo phaän ñeán ban bí tích naøy cho caùc em.  

Xin ghi danh taïi vaên phoøng Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp. Lôùp hoïc hoaøn toaøn mieãn phí.

LÔÙP GIAÙO LYÙ VEÀ “THAÀN HOÏC THAÂN 
XAÙC” CHO NGÖÔØI TRÖÔÛNG THAØNH

Nhaèm giuùp cuûng coá vaø nuoâi döôõng ñôøi soáng ñöùc 
tin Coâng Giaùo cho oâng baø vaø anh chò em töø 18 tuoåi trôû 
leân, Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp môû lôùp tìm hieåu 
veà“THAÀN HOÏC THAÂN XAÙC: Giaùo Lyù cuûa Thaùnh 
Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II Veà Tình Yeâu Con Ngöôøi 
Trong Keá Hoaïch Thieân Chuùa”vaøo moãi saùng Chuùa 
Nhaät taïi Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ.

Ñòa ñieåm: Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh Alphonsoâ, 
Phoøng Hoïc 115.

Khai giaûng: Chuùa nhaät ngaøy 5 thaùng 02, 2017 

Keát thuùc: Chuùa nhaät ngaøy 26 thaùng 3, 2017 

Giôø hoïc: töø 11:10 am ñeán 12:00 pm

Xin ghi danh taïi vaên phoøng Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp. Lôùp hoïc hoaøn toaøn mieãn phí.

RAO HOÂN PHOÁI
* Rao laàn 3:
Anh Buøi Quoác Thaéng, con oâng Buøi Tieán vaø

baø Nguyeãn Thò Ninh, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn 
Ashley Thanh Nhaøn, con oâng Nguyeãn Cao 
Thaønh vaø baø Nguyeãn Thò Queá, vaøo thöù Baûy ngaøy 
22/4/2017.

Ai bieát ñoâi naøy coù ngaên trôû xin thoâng baùo cho 
cha chaùnh xöù. Chaân thaønh caûm ôn.

MỪNG  XUÂN  ĐINH  DẬU  2017
XỨ… đạo chúng ta chào đón Xuân 
NHÀ… nhà sửa soạn tiếp nghinh Xuân 
CHÚC… cha chính, phó tràn ơn Chúa 
MỪNG… quý đồng hương đượm ý Xuân 
NĂM… cũ qua đi tan càn Khổ
MỚI… nay lại đến thắm hồn Xuân 
ĐINH… xin Cứu Chúa hằng thương xót 
DẬU… sẽ luôn luôn đẹp sắc Xuân.

 Thái Huy  (Jan 3, 2017)
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 15/1/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,497.00
Môùi Gia Nhaäp Giaùo Xöù:
   Leâ Anh Minh $100.00
   Vuõ Vaên Giang $500.00
Tieàn Röûa Toäi: $200.00
Tieàn Quaûng Caùo: $100.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0036 Phaïm Phuù Cöôøng $100.00 
0037 Ñaøo Baù Huøng $20.00 
0067 Hoaøng Lyù $500.00 
0074 Hoaøng Quoác Toaûn $30.00 
0081 Huyønh Ba $20.00 
0110 Leâ Vaên Phöôùc $500.00 
0136 Ngoâ Hoàng Phöôùc $500.00 
0173 Maïc Vaên Nghinh $400.00 
0193 Leâ Hoàng Haø $200.00 
0239 Nguyeãn Thaønh Trung $100.00 
0294 Ngoâ Xuaân Thanh $500.00 
0333 Phaïm Thanh Haûi $100.00 
0344 Phaïm Vaên Loan $100.00 
0346 Vuõ Thò Höôøng $100.00 
0391 Nguyeãn Bích Loan $5.00 
0403 Traàn Quang Hoàng $500.00 
0418 Hoaøng Ñieäp $100.00 
0532 Leâ Hoàng Phöôùc $5.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $5.00 
0595 Ñinh Trung Chính $200.00 
0605 Vuõ Quang Trung $250.00 
0630 Nguyeãn Quang Thaønh $500.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $520.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0706 AÅn Danh $500.00 
0744 Traàn Vaên Thöù $20.00 
0768 Nguyeãn Höõu Lôïi $200.00 
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh $20.00 
0779 Nguyeãn Höõu Tính $500.00 
0939 Nguyeãn Thò Thaønh $200.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $20.00 
1247 Huyønh Thu Lieãu $5.00 
1281 Nguyeãn Xuaân Kyû $500.00 
1301 Hoàng Tuaán $10.00 

1387 Maõ Thaønh Nhôn $20.00 
1398 Nguyeãn Thò Ghi $5.00 
1465 Traàn Thò Hoa $5.00 
1497 Nguyeãn Coâng Khanh $100.00 
1701 Leâ Huy Phöông $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $5.00 
1835 Huyønh Bích-Lan Rosa $10.00 
2003 Nguyeãn Thò Haïnh $500.00 
2084 Nguyeãn Vaên Huyeán $500.00 
2086 Nguyeãn Linh $500.00 
2094 Ñaøo Vaên Ñeä $500.00 
2146 Nguyeãn Phi Long $500.00 
2150 Ñoaøn Nhö Ñónh $500.00 
2156 Nguyeãn Thò Töôi $20.00 
2208 Nguyeãn Hoaøng Long $500.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2296 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy $200.00 
2318 Traàn Tuyeát Nga $120.00 
2340 Nguyeãn Thieän Só $300.00 
2362 Phaïm Quoác Anh $20.00 
2381 Nguyeãn Quoác Laäp $500.00 
2440 Ñoã Sôn Huøng $500.00 
2467 Nguyeãn T. Hoaøng $200.00 
2471 Döông Chí Nhaân $100.00 
2516 Tröông Uy Vaân $8.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $200.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2607 Ñinh Vaên An $5.00 
2629 Huyønh Minh Kyø $500.00 
2656 Nguyeãn Thò Hueä $1,000.00 
2665 Nguyeãn Bình  John $500.00 
2729 Phaïm Anh Tuaán $5.00 
2744 Leâ Nguyeân $300.00 
2751 Löông Thu Thuûy $500.00 
2753 Nguyeãn Thò Xuaân Mai $100.00 

AÅn Danh $200.00 
Khoái Giaùo Duïc $2,560.00 
OÂng Ñoã Taâm $100.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá     Teân Soá Tieàn
0311 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0312 Ñoaøn Ñöùc Trieäu $100.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0482 Nguyeãn Ñöùc Thanh $250.00 
0483 Nguyeãn Ñöùc Thanh $250.00



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V Chuùa Nhaät III Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 7 v Ngaøy 22-1-2017   V

FROM ADDICTION TO ORDINATION: A HOMELESS 
MANS JOURNEY TO PRIESTHOOD

Claude Paradis was impoverished and homeless, living on 
the streets of Montreal, Canada. He struggled with addiction to 
both alcohol and drugs, with a future so bleak, he considered 
ending his own life.

He did not end his life, however, and today he is a priest who 
dedicates his time to serving the physical and spiritual needs of 
those trapped in poverty, prison and prostitution.

“The street brought me to the Church and the Church in the 
end brought me back to the street,” the priest told the Journal 
Metro.

This past December, as a sign of his closeness and solidarity 
with the homeless, Fr. Paradis decided to sleep on the street for 
the whole month, to care for the homeless people there with 
solidarity and charity.

His hope was that he could accompany people in a difficult 
situation while also making the citizens of Montreal aware of the 
harsh reality faced by those living on the street.

Fr. Paradi founded an institution called Notre-Dame-de-la-
rue (Our Lady of the Street). Each night, he goes out to bring 
food and shelter to those living on the streets. He also administers 
the sacraments, celebrates the Eucharist and even presides at 
funerals.

The priest is accompanied by one of his co-workers, Kevin 
Cardin, who also was addicted to drugs, but found help, changed 
his life and now has a family.

Notre-Dame-de-la-rue has the support of the Archbishop 
Christian Leùpine of Montreal, who has described the initiative 
as “a presence of the Church to give encouragement.” It also has 
the support of the city.

“Our mission is especially to give encouragement. Unlike 
the shelters, we go out to the people, a bit like a door-to-door 
service. We talk to them, sometimes we pray together before 
they go back to face the harshness of the street.”

Fr. Paradis knows how hard life on the street is. After growing 
up in the Gaspeù region and working in Cowansville as a nurse, 
he came to Montreal 25 years ago.

However, he was unable to find a job. “Isolation and despair 
took hold of me,” he said.

Living on the street, he thought about committing suicide. “I 
started doing cocaine and then crack,” he recalled.

In a letter posted on the website of La Victoire de l'Amour 
(the Victory of Love), Fr. Paradis tells how he met the Lord.

“I had the privilege of meeting God just at the moment I was 
doubting Him. On a little back street in Montreal, abandoned 
by people, there was nobody there. Passing by the old church, 
impelled by I don't know what instinct, I turned back in there.”

At that moment, he had a deep and intense encounter with 
God. He realized he did not want to die, but rather wanted to 
become “a man of the Church.”

Fr. Paradis went on to fight his addictions and now ministers 
to many people who face the same challenges he struggled with 
years ago.

The 57-year-old priest has dedicated the rest of his life to 
serving the poor, saying “on the street is where I want to be, 
until I die.”

TÖØ VOÂ GIA CÖ TRÔÛ THAØNH LINH MUÏC PHUÏC VUÏ 
NGÖÔØI SOÁNG ÑÖÔØNG PHOÁ

OÂng Claude Paradis ngheøo, voâ gia cö, lang thang treân caùc 
ñöôøng cuûa thaønh phoá Montreùal, Canada. OÂng ñaõ phaûi choáng choïi 
vôùi taät nghieän röôïu vaø ma tuùy. Ñôøi oâng laø caû moät töông lai aûm 
ñaïm, vaø oâng ñaõ coù laàn nghó tôùi vieäc töï töû keát thuùc ñôøi oâng.

Nhöng oâng ñaõ khoâng keát thuùc cuoäc soáng vaø hoâm nay oâng ñaõ 
trôû thaønh linh muïc daønh heát thôøi gian ñeå phuïc vuï caùc nhu caàu 
vaät chaát vaø tinh thaàn cho caùc ngöoøi laâm caûnh ngheøo ñoùi, tuø ñaày 
vaø maïi daâm.

Cha noùi vôùi tôø Nhaät baùo Metro cuûa Montreùal: "Ñöôøng phoá ñaõ 
ñöa toâi tôùi Giaùo Hoäi vaø roài cuoái cuøng Giaùo Hoäi laïi ñöa toâi trôû laïi 
vôùi ñöôøng phoá” 

Thaùng 12 naêm 2016 vöøa qua, ñeå bieåu loä söï gaàn guõi vaø ñoaøn 
keát vôùi vôùi nhöõng ngöôøi voâ gia cö, Cha Paradis ñaõ quyeát ñònh 
nguû ngôaøi ñöôøng phoá vôùi nhöõng ngöôøi voâ gia cö ñeå saên soùc hoï. 
Hy voïng cuûa Cha Paradis laø Ngaøi muoán ñoàng haønh vôùi nhöõng 
ngöôøi gaëp hoaøn caûnh khoù khaên, ñoàng thôøi muoán cö daân thaønh 
phoá Montreal bieát thöïc teá maø nhöõng keû voâ gia cö treân ñöôøng phoá 
ñang phaûi ñoái dieän. 

Cha Paradis ñaõ thieát laäp moät cô sôû cho ngöôøi voâ gia cö laáy 
teân laø “Cô Sôû Ñöùc Meï Ñöôøng Phoá”. Moãi chieàu toái ngaøi ñem thöïc 
phaåm ñeán cho hoï. Ngaøi cuõng cöû haønh thaùnh leã, ban pheùp bí tích, 
keå caû vieäc cöû haønh thaùnh leã an taùng cho caùc ngöôøi voâ gia cö. 

Cha Paradis ñöôïc söï coäng taùc giuùp ñôõ cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng 
teân laø Kevin Cardin. OÂng naøy cuõng töøng laø ngöôøi nghieän ngaäp 
ma tuùy nhöng nay ñaõ boû vaø ñaõ laäp gia ñình. 

“Cô sôû Ñöùc Meï Ñöôøng Phoá” ñöôïc söï hoã trôï cuûa Ñöùc Toång 
Giaùm Muïc Christian Leùpine cuûa Toång Giaùo phaän Montreùal. Ñöùc 
Cha Leùpine coi saùng kieán naøy nhö laø vieäc Giaùo Hoäi hieän dieän 
ñeå khích leä caùc ngöôøi voâ gia cö. Thaønh phoá Montreal cuõng goùp 
phaàn hoä trôï trung taâm naøy.

Cha Paradis phaùt bieåu “Söù meänh cuûa chuùng toâi ñaëc bieät laø 
khuyeán khích. Khoâng gioáng nhö nôi taïm truù, chuùng toâi ñi ra 
ngoaøi, ñeán töøng ngöôøi, haøn huyeân vôùi hoï, ñoâi khi caàu nguyeän 
vôùi hoï tröôùc khi hoï trôû veà ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên khoå sôû 
treân ñöôøng phoá. 

Cha Paradis ñaõ töøng bieát noãi khoå sôû cuûa cuoäc soáng treân ñöôøng 
phoá. Ngaøi lôùn leân ôû vuøng Gaspeù, laøm y taù taïi Cowansville vaø ñeán 
Montreùal caùch ñaây 25 naêm. Taïi Montreùal, luùc ñoù ngaøi khoâng 
kieám ñöôïc vieäc laøm. Ngaøi noùi: “Coâ ñôn vaø thaát voïng ñaõ theo 
ñuoåi ñôøi toâi. Soáng treân ñöôøng phoá toâi ñaõ nhieàu laàn nghó tôùi vieäc 
töï töû. Toâi ñaõ duøng ma tuùy vaø baïch phieán.” 

Trong moät laù thö ñöôïc ñaêng treân maïng löôùi “Chieán Thaéng 
Cuûa Tình Yeâu”, Cha Paradis keå laïi vieäc ngaøi ñaõ gaëp ñöôïc Chuùa. 
“Toâi haõnh dieän gaëp ñöôïc Chuùa trong chính caùi luùc toâi nghi ngôø 
veà Ngaøi. Treân con ñöôøng nhoû khoâng coù ngöôøi ôû, ñi ngang qua 
ngoâi thaùnh ñöôøng coå, khoâng bieát söùc maïnh naøo ñaõ ñöa toâi vaøo 
trong giaùo ñöôøng. Luùc ñoù toâi gaëp gôû Chuùa thaät thaân maät. Toâi 
nhaän ra raèng Chuùa khoâng muoán toâi cheát maø muoán toâi trôû thaønh 
ngöôøi cuûa Giaùo Hoäi.”

Töø ñoù Paradis tieáp tuïc chieán ñaáu cai nghieän vaø baây giôø ngaøi 
trôï giuùp nhöõng keû coù cuøng hoaûn caûnh nhö cuûa Ngaøi caùch ñaây 
maáy chuïc naêm.

Cha Paradis naêm nay 57 tuoåi. Suoát cuoäc ñôøi cuûa ngaøi laø hieán 
daâng ñeå phuïc vuï ngöôøi ngheøo. Ngaøi noùi: “Toâi muoán soáng ôû 
ñöôøng phoá cho tôùi cheát.”
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Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galilee; 13 and leaving Nazareth he went and
dwelt in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali, 14 that what was spoken by the prophet 

Isaiah might be fulfilled: 15 “The land of Zebulun and the land of Naphtali, toward the sea, across the Jordan, Galilee 
of the Gentiles -- 16 the people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and 
shadow of death  light has dawned.” 17 From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of 
heaven is at hand.”18 As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew 
his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. 19 And he said to them, “Follow me, and I will make 
you fishers of men.” 20 Immediately they left their nets and followed him. 21 And going on from there he saw two 
other brothers, James the son of Zeb’edee and John his brother, in the boat with Zeb’edee their father, mending their 
nets, and he called them. 22 Immediately they left the boat and their father, and followed him. 23 And he went about 
all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every  
infirmity among the people. 

Meditation: Do you know the joy and freedom 
of the good news (Gospel) of the kingdom of God? 
John the Baptist’s enemies had sought to silence 
him, but the good news of God’s kingdom of salvation 
cannot be silenced. As soon as John had finished his 
testimony Jesus began his in Galilee. Galilee was at 
the crossroads of the world and much traffic passed 
through this little region. It had been assigned to 
the tribes of Asher, Naptali and Zebulum when the 
Israelites first came into the land (see Joshua 9). For 
a long time it had been under Gentile occupation (non-
Jewish nations). 

Jesus brings the light and truth of salvation to 
the world

The prophet Isaiah foretold that the good news of 
salvation would reach Jews and Gentiles in the “land 
beyond the Jordan, Galilee of the nations” (Isaiah 9:1). 
Jesus begins the proclamation of the Gospel here to 
fulfill the word of God. The Old Testament prophets 
spoke of God’s promise to send a Redeemer who 
would establish God’s rule. That time is now fulfilled 
in Jesus who brings the light and truth of the Gospel 
to the world.

The “good news” brings peace, hope, truth, 
promise, immortality, and salvation

Jesus takes up John’s message of repentance and 
calls his hearers to believe in the good news he has 
come to deliver. What is the good news which Jesus 
brings? It is the good news of peace - the Lord comes 
to reconcile and restore us to friendship with God. The 
good news of  hope - the Lord comes to dwell with 
us and to give us a home with him in his heavenly 
kingdom. The good news of  truth - the Lord Jesus 
sets us free from the lies and deception of Satan and 
opens our mind to understand the truth and revelation 
of God’s word (John 8:32). The good news of promise 
- Jesus fulfills the promise of God to reward those who
seek him with the treasure of heaven. The good news
of immortality - Jesus overcomes sin and death for us
in order to raise our lowly bodies to be like his glorious
body which will never die again. And the good news of
salvation - the Lord Jesus delivers us from every fear,
every sin, and every obstacle that would keep us from
entering his everlasting kingdom of righteousness,
peace, and joy.

The Gospel is the power and the wisdom of God 
- both power to change and transform our lives and
wisdom to show us how to live as sons and daughters
of our Father in heaven. Through the gift of the Holy
Spirit the Lord makes it possible for us to receive
his word with faith and to act upon it with trust and
obedience.

The Gospel demands a response of faith and 
obedience to God’s gift of salvation

In announcing the good news, Jesus makes two 
demands: repent and believe! Repentance requires 
a change of course - a turning away from sin and 
disobedience and a turning towards the Lord with faith 
and submission to his word of truth and righteousness 
(right living according to God’s truth and moral 
goodness). The Holy Spirit gives us a repentant 
heart, a true sorrow and hatred for sin and its bad 
consequences (the wages of sin is death - Romans 
6:23), and a firm resolution to avoid whatever would 
lead us into sin. The Holy Spirit gives us grace to see 
our sin for what it is - rebellion and a rejection of the 
love of God. God’s grace helps us to turn away from 
all that would keep us from his love. 

We believe, hope, and love Him because He 
loved us first and drew us to Himself

Faith or belief is an entirely free gift which God 
makes to us. Believing is only possible by grace and 
the help of the Holy Spirit who moves the heart and 
converts it to God. The Holy Spirit opens the eyes of 
the mind and makes it possible for us to accept and to 
grow in our understanding of the truth. Through the gift 
of the Holy Spirit we can know God personally and the 
truth he reveals to us through his only begotten Son, 
the Lord Jesus Christ. To believe that Jesus is Lord 
and Savior is to accept God’s revelation of his Son 
as the eternal Word of God and the Redeemer who 
delivers us from the tyranny of sin, Satan, and death. 
Out of his great love for us God the Father made the 
supreme sacrifice of his Son on the cross to atone for 
our sins and to bring us back to himself. 

Do you want to grow in the knowledge of God’s 
love and truth? Ask the Holy Spirit to renew in you 
the gift of faith, the love of wisdom, and the heart of a 
disciple who desires to follow the Lord Jesus and his 
will for your life. 

Scripture:  Matthew 4:12-23
Sunday Lesson For The Youth












