
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

      

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
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 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng:  ................................6:45 AM và 9:00AM 
Lễ Chiều ................................ 7:00 PM 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: 6:30 pm-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 115 
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:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

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: 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 N. L. Thiên Tuyền ...469-494-8334

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 Hiệp Sĩ Columbus
A. Nguyễn Trần Vinh ... 469-733-2927

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
 Cao Thi Michelle  .............. 214-537-6591

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. Khiêm Dương: 469-328-0735

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

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định  ... 214-514-8551

Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phoù Xöù: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư
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ngữ, cảm tính và cách thức 
người ta đối xứ với mình thì tình 
yêu của Thiên Chúa đối với con 
người thật bao la và Ngài yêu 
chúng ta từng người một, không 
trừ một ai, kể cả người tội lỗi, kẻ 
chối từ và thù ghét Ngài. Lý do, 
vì tình yêu của Thiên Chúa đối 
với con người xuất phát chính 
từ những tương quan nội tại sâu 
thẳm của Ba Ngôi, vượt ngoài trí 
hiểu của con người.

Một chân lý căn bản chúng ta 
cần phải nhìn nhận, đó là Thiên 
Chúa yêu chúng ta bởi vì Ngài 
chọn yêu thương và Ngài không 
chỉ chọn yêu có một lần nhưng 
là luôn mãi. Và khi Thiên Chúa 

chọn yêu thương, Ngài chấp nhận cái giá phải trả là 
cái chết của Đức Kitô trên thập giá để cứu độ nhân loại 
và Ngài vẫn tiếp tục yêu thương qua việc ban phát ơn 
thánh, đặc biệt nơi các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể 
và Bí tích Giải Tội.

Chính tiêu chuẩn tình yêu hy sinh này mà Chúa 
Giêsu muốn chúng ta phải trao ban cho nhau, không 
chỉ vật chất, nhưng cả cuộc sống chúng ta cùng với thời 
gian và khả năng. Chúng ta có thể thấy được tình yêu 
này nơi những người mẹ, người cha làm chứng tá cho 
Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày khi làm lụng vất 
vả để nuôi nấng gia đình, chăm sóc con cái đau yếu, và 
khuyên bảo chúng sống theo điều Chúa muốn. 

Dĩ nhiên, tình yêu tận hiến mà Chúa Giêsu mong 
muốn nơi chúng ta không phải chỉ dành cho những 
người thân trong gia đình hoặc những người chúng ta 
thích, nhưng là cho tất cả mọi người, kể cả những người 
thù ghét chúng ta. Đây là một sự lựa chọn không dễ 
nhưng với tư cách là những người môn đệ của Chúa 
Giêsu, chúng ta được mời gọi cố gắng luôn mãi trong 
sự chọn lựa yêu thương tha nhân bởi vì có như thế, 
chúng ta mới cho mọi người nhận ra Tình Yêu Đích 
Thực chính là Thiên Chúa. 

Trong Tháng Hoa kính Đức Mẹ, chúng ta hãy xin Mẹ 
giúp chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết 
sức, hết trí khôn, hết linh hồn” như Mẹ đã yêu và yêu 
mến tha nhân như Mẹ đã yêu khi hiến dâng người con 
là Chúa Giêsu làm của lễ đền thay tội lỗi cho chúng 
ta. 

Câu ghi lòng trong tuần: “Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.” Tv 97, 2b

Lm. Chánh xứ
 Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Palestine có hai hồ lớn nên 
còn gọi là biển hồ. Hai biển 
hồ này hoàn toàn khác 

nhau. Một biển hồ thường được 
gọi là biển hồ Galilêa. Đây là một 
biển hồ rộng lớn với nước trong 
xanh mà người ta có thể uống và 
cá cũng có thể sống trong đó. 
Chung quanh hồ là những vườn 
cây và thảm cỏ xanh tươi.

Biển hồ thứ hai tại Palestine 
là Biển Chết. Đúng như tên gọi 
của nó, không có sự sống nào 
ở trong cũng như chung quanh 
biển hồ này. Nước mặn đến nỗi 
cá không thể sống nổi mà người 
cũng có thể trở nên bệnh hoạn 
nếu uống phải. Mùi hôi thối từ 
Biển Chết xông lên, khiến không ai muốn sống gần 
đó.

Có điều kỳ lạ là hai biển hồ này đều nhận nước từ 
cùng một nguồn là sông Jordan. Nước sông Jordan 
chảy vào Biển hồ Galilêa rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ 
và sông lạch khác. Hồ Galilêa nhận lãnh để rồi chia 
sẻ cho những hồ nhỏ khác, nhờ đó nước của nó luôn 
trong sạch và mang lại sức sống cho cây cỏ, muông 
thú cũng như con người. Biển Chết cũng nhận nước từ 
sông Jordan, nhưng nó giữ lấy riêng cho mình, do đó 
nước của nó trở thành mặn chát và hôi thối.

Câu chuyện về hai biển hồ ở Đất Thánh minh họa 
cho một cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi biết trao ban 
trong tình yêu; còn nếu nói về tình yêu chỉ là hướng 
đến lợi ích chính mình mà thôi thì chắc chắn sẽ đem 
lại sự chết. Và đó là điều mà Chúa Giêsu đề cập đến 
trong bài Phúc Âm Chúa nhật VI Phục sinh năm B 
hôm nay: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã 
yêu thương các con. Không có tình yêu nào cao quý 
hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn 
hữu của mình” (Ga 15:12-13).

Như chúng ta biết, luật cũ của Do Thái đòi buộc: 
Yêu người lân cận như chính mình (Lv 19:18). Lấy 
mình làm tiêu chuẩn của thước đo tình yêu thương! 
Trong khi đó, luật mới của Chúa Giêsu đòi buộc: Yêu 
tha nhân như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, tức là 
lấy tình yêu Thiên Chúa là trung tâm và tiêu chuẩn để 
cư xử. 

Đúng thế, trong khi tình yêu con người đối với nhau 
vẫn còn dựa theo huyết thống, sắc tộc, gia đình, ngôn 
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 6/5. Chuùa nhaät VI Phuïc Sinh naêm B.
    Quyeân tieàn laàn 2 cho Catholic Communications 

Campaign (Chieán Dòch Truyeàn Thoâng cuûa Giaùo 
phaän Dallas & Giaùo hoäi Hoa Kyø)

- Thöù Hai 7/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Ba 8/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Tö 9/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Naêm 10/5 trong Tuaàn VI Phuïc sinh.
- Thöù Saùu 11/5 trong Tuaàn VI Phuïc Sinh.
- Thöù Baûy 12/5. Leã Thaùnh Neâcreâoâ & Thaùnh Akileâoâ, Töû

ñaïo; Thaùnh Paêncraxioâ, Töû ñaïo.
- Chuùa Nhaät 13/5. Leã Chuùa Thaêng Thieân. Ngaøy Theá

Giôùi Truyeàn Thoâng laàn thöù 52. Ngaøy Hieàn Maãu.

THAÙNH LEÃ TAÏ ÔN & QUAØ CHO HOÏC SINH 
TOÁT NGHIEÄP LÔÙP 12

      THANKSGIVING MASS & GIFT FOR  
HIGH SCHOOL GRADUATES OF 2018

Giaùo xöù seõ coù Thaùnh leã Taï Ôn & Quaø cho caùc em 
hoïc sinh toát nghieäp trung hoïc trong muøa Heø 2018. Xin 
caùc em hoïc sinh ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù hoaëc Vaên 
phoøng Khoái Giaùo duïc ñeå laáy ñôn ghi danh tham döï 
Thaùnh leã naøy luùc 12 giôø tröa Chuùa nhaät ngaøy 20/5. Haïn 
choùt ñeå ñöa laïi caùc ñôn naøy cho Vaên phoøng Giaùo xöù 
hoaëc Vaên phoøng Khoái Giaùo duïc laø ngaøy 15/5. 

* What: Attendance at Mass of Thanksiving

* Who:  All high school graduates of 2018

* How:  Please pick up a form in the KGD or parish 
office & return to parish office by May 15th.

* When:  Sunday, May 20 at Noon Mass

THÖÙ SAÙU 11/5 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)
1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.

2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng ñeán
7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.

3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham dö

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm 

hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh 
thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö 
Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû 
audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình 
cuûa website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông trình 
ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán 
ghi danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn access 
code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät 
account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then 
set up an individual account.

NGAØY GHI DANH & KHAI GIAÛNG 
NIEÂN HOÏC 2018-2019

treã
+ Sun, May 6, 13, 20:  Late Registration / Ghi danh

+ Sun, May 27, June, July, and Sun, Aug 05:  No 
Registration / Vaên phoøng KGD seõ ñoùng cöûa

+ Sun, Aug 12 (9am – Noon):  Last Day of Late 
Registration / Vaên phoøng KGD môû cöûa

+ Sun, Aug 19:  Khai Giaûng GL-VN-TNTT / First 
Day of Sunday School

*** Leä phí ghi danh treã (sau April 29) / Late 
Registration Fee: Vieät ngöõ: $80 - Giaùo Lyù: $100 – 
Thieáu nhi: $40

CHÖÔNG TRÌNH TAÄP DÖÔÏT
LÔÙP RÖÔÙC LEÃ LAÀN ÑAÀU & LÔÙP THEÂM SÖÙC
1. Taäp Döôït cho Leã RLLÑ / Rehearsal for First

Holy Communion Mass
Xin nhaéc Quyù phuï huynh lôùp Röôùc Leã Laàn Ñaàu ñöa 

caùc em ñeán nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã RLLÑ 
ngaøy 06 thaùng 05 (3g15 chieàu – 4g30 chieàu). 

This is a friendly reminder that the First Holy 
Communion Mass rehearsal is Sunday, May 06 at 
3:15pm – 4:30pm at Our Mother of Perpetual Help 
Parish church.

2. Taäp Döôït cho Leã Theâm Söùc / Rehearsal for 
Confirmation Mass

Xin nhaéc Quyù Phuï huynh lôùp Theâm Söùc ñöa caùc em 
ñeán nhaø thôø ñeå caùc em taäp döôït cho Leã Theâm Söùc 
ngaøy 12 thaùng 05 (9g30saùng – 12g30chieàu). Xin ngöôøi 
ñôõ cuøng ñi taäp döôït vôùi caùc em.

This is a friendly reminder that the Confirmation 
Mass practice is Saturday, May 12 at 9:30am – 
12:30pm at Our Mother of Perpetual Help Parish 
church.  Sponsors are asked to attend this practice with 
the Confirmation candidates.
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ÑEÀ PHOØNG VIEÄC MAÏO DANH CHA CHÍNH XÖÙ
Trong thôøi gian gaàn ñaây, moät soá ngöôøi trong Giaùo 

xöù cho toâi bieát coù nhaän ñöôïc text message baèng tieáng 
Vieät töø moät soá ñieän thoaïi laï maïo danh toâi ñeå xin göûi 
tieàn veà Vieät Nam.Vì ñaây laø moät thuû thuaät nhöõng ngöôøi 
baát chính vaãn thöôøng duøng ñeå löôøng gaït keû khaùc neân 
chaúng coù ai khôø daïi gì laøm theo. Tuy nhieân, toâi vaãn 
keâu goïi moïi ngöôøi haõy khoân ngoan ñeå ñöøng rôi vaøo 
nhöõng maùnh khoùe töông töï nhö vaäy vaø traùnh ñöa nhöõng 
thoâng tin caù nhaân cho baát kyø ngöôøi laï naøo qua ñieän 
thoaïi, email hoaëc text message.

Lm. Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi, C.Ss.R.

BOÅ TUÙC HOÀ SÔ RÖÛA TOÄI
Em Vivian Nguyeãn, con anh Tuøng Nguyeãn vaø chò 

Vaân Ñaøo, ñaõ ñöôïc röûa toäi vaøo 4 giôø chieàu thöù Baûy 
ngaøy 14/4/2018. Xin Anh chò Tuøng-Vaân lieân laïc vôùi 
Vaên phoøng Giaùo xöù trong caùc ngaøy laøm vieäc ñeå boå 
tuùc giaáy tôø cho em Vivian Nguyeãn.

BOÅN PHAÄN MUØA PHUÏC SINH 
Easter Duty Obligation

Theo luaät Hoäi thaùnh, caùc tín höõu phaûi röôùc leã caùch 
xöùng ñaùng (sau khi xöng toäi neáu caàn thieát) trong Muøa 
Phuïc Sinh baét ñaàu töø Chuùa nhaät Phuïc Sinh (1/4) cho 
ñeán ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän 
Xuoáng (20/5).

Holy Communion should be received worthily 
(after Confession, if necessary) anytime beginning on 
Easter Sunday (April 1) through Pentecost Sunday 
(May 20).

CUOÁI TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI (8-10/6) 
VOCATION AWARENESS WEEKEND (June 8-10) 

Cuoái Tuaàn Leã Tìm Hieåu Ôn Goïi töø thöù Saùu ngaøy 
8/6 ñeán Chuùa nhaät ngaøy 10/6 giuùp nhöõng ngöôøi thanh 
nieân nam nöõ ñoäc thaân tuoåi töø 18-40, muoán tìm caâu traû 
lôøi cho nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán ñôøi soáng linh muïc 
vaø tu só. Cuoái tuaàn naøy goàm coù nhöõng baûi noùi chuyeän, 
hoäi thaûo, phaàn hoûi ñaùp, vaø gaëp gôõ töøng ngöôøi vôùi caùc 
linh muïc vaø nam nöõ tu só. Khoâng coù leä phí. Phoøng rieâng 
vaø caùc böõa aên ñöôïc chu caáp mieãn phí. Khoâng coù aùp löïc 
buoäc nhöõng ngöôøi tham döï phaûi cam keát gì caû. 

Muoán bieát theâm vaø ghi danh xin vaøo website www. 
vapinfo.org. Haïn choùt ghi danh laø ngaøy 29/5/2018

The Vocation Awareness Weekend (June 8-10) helps 
single Catholic men and women, ages 18-40, find 
awareness to questions they may have about life as a 
Priest, Sister, Brother, or Consecrated Lay Woman. The 
weekend is comprised of presentations, panel 
discussions, Q&A periods and one-on-one dialogue with 
Priests, Sisters, and Brothers. There are no fees, private 
rooms and meals are furnished, and no one will 
pressure you or seek a commitment.

Learn more and apply at www.vapinfo.org.   
Application deadline May 29, 2018

TUAÀN TÌM HIEÅU ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ
REDEMPTORIST VOCATION 

 DISCERNMENT WEEK (JUN 19-26)

Nhöõng nam thanh nieân ñoäc thaân tuoåi töø 18-40 muoán 
tìm hieàu veà ñôøi soáng linh muïc vaø tu só Doøng Chuùa Cöùu 
Theá, xin môøi ñeán tham döï “Tuaàn Tìm Hieåu Ôn Goïi 
Doøng Chuùa Cöùu Theá” ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 19/6 ñeán 
22/6 taïi Nhaø doøng John Neumann (3912 S. Ledbetter 
Dr., Dallas, TX 75236). Khoâng coù leä phí. Vieäc aên 
uoáng vaø nôi nguû ñöôïc Nhaø doøng chu caáp mieãn phí. 
Khoâng coù aùp löïc buoäc nhöõng ngöôøi tham döï phaûi cam 
keát gì caû. Muoán bieát theâm chi tieát vaø ghi danh xin vaøo 
website www.cssrvocations.com hoaëc goïi ñieän thoaïi 
cho Lm Steven Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoaëc Lm 
Leâ Minh Duy, C.Ss.R. (214-448-9307)

The Redemptorist Vocation Discernment 
Week (June 19-26) will be held at John Neumann 
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., 
Dallas, TX  75236). This is an opportunity for 
single men, ages 18-40, to make their discernment for 
God’s call in their lives for a possibility of 
being a Redemptorist religious. No fees. Food and 
accommodations are provided. No pressure for any 
commitment. For further information and registration, 
please go to www.cssrvocations.com. 

You can also contact:
Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or 
Fr. Duy Le, C.Ss.R. (214-448-9307).
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WORLD YOUTH DAY PANAMA 
PILGRIMAGE FOR CATHOLIC YOUNG 

ADULTS (18+) IN THE DIOCESE OF DALLAS
 World Youth Day Panama (Jan 21-28, 2019) is an 

opportunity for pilgrims from around the world to come 
together to pray, worship, and celebrate the Catholic 
faith. 

A pilgrimage has been designed especially for 
Catholic young adults (ages 18+) in the Diocese 
of Dallas. Individuals register directly with Faith 
Journeys. Faith Journeys is the travel partner who will 
accept all registrations and administrate reservations 
and payment collection. 

Cost: $2995. For registration & info visit: www.
DallasAtWYD.org

THOÂNG BAÙO VEÀ ÑAËC SAN GIAÙO XÖÙ 25 NAÊM

Giaùo Xöù seõ phaùt haønh Ñaëc San möøng 25 naêm vaøo 
cuoái thaùng 6 naêm 2018. Ban Bieân Taäp ñoùn nhaän baøi vôû 
ñoùng goùp cho Ñaëc San goàm: 

* Taát caû theå loaïi: Vaên xuoâi, thô, tuøy buùt, phoùng söï,
kyù söï, hoài kyù, truyeän ngaén, ghi nhaän sinh hoaït…

* Noäi dung: sinh hoaït cuûa caùc Ñoaøn theå, Ban ngaønh,
taâm tình caù nhaân trong vieäc soáng ñaïo, chuyeän gia ñình, 
phuïc vuï, göông soáng ñöùc tin, giaùo duïc con caùi, kinh 
nghieäm soáng qua nhöõng thay ñoåi toát, xaáu trong ñôøi soáng 
gia ñình, …taát caû nhöõng vaán ñeà ngöôøi vieát caûm nhaän 
ñöôïc qua caùc sinh hoaït trong moïi khía caïnh cuûa giaùo xöù.

1) Ñieàu leä göûi baøi:
a. moãi baøi daøi nhaát laø 1,500 chöõ.
b. Baøi ñaùnh maùy daïng Unicode.
c. Ngoaøi buùt hieäu duøng trong baøi vieát, xin ghi roõ teân

thaät vaø soá phone ñeå BBT tieän lieân laïc khi caàn thieát.
2) Thôøi haïn göûi baøi:
a. Töø Chuùa nhaät 25 thaùng 3 cho ñeán ngaøy 1 thaùng 5

naêm 2018.
b. Göûi veà ñòa chæ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com

hoaëc dmhcggarland@gmail.com
Ghi chuù: Caùc hoäi ñoaøn, ban ngaønh vieát veà nhöõng sinh 

hoaït cuûa mình coù theå göûi hình muoán ñaêng keøm theo baøi.

#BEGOLDEN
The Diocese of Dallas has launched a year-long 

initiative to promote the observance of the Golden 
Rule in our relationship with others. This year-long 
reminder to treat others as we want to be treated – 
with a special focus on immigrants – is an important 
message right now for people all around the Dallas 
area.

Please visit begoldenjourney.com, #BEGOLDEN 
on Facebook, Twitter or Instagram. To see videos of 
Bishop Burns’ message, please search #BEGOLDEN 
on Vimeo or visit the Diocese of Dallas Facebook 

page. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM CÖÛ HAØNH NAÊM THAÙNH 
KYÛ NIEÄM 20 NAÊM TUYEÂN THAÙNH 117 

VÒ TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM
Hoâm thöù Ba ngaøy 1/5/2018, Ñöùc Cha Giuse 

Nguyeãn Chí Linh cuûa Toång Giaùo phaän Hueá kieâm Chuû 
tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam, ñaõ ra vaên thö 
chính thöùc coâng boá Naêm Thaùnh möøng kính caùc Thaùnh 
Töû ñaïo Vieät Nam, baét ñaàu töø ngaøy 19/6/2018 (kyû nieäm 
30 naêm ngaøy tuyeân thaùnh) ñeán ngaøy 24/11/2018 (Leã 
caùc Thaùnh Töû ñaïo Vieät Nam). Theo vaên thö naøy thì:

1. Leã Khai maïc (19/6) vaø Beá maïc Naêm Thaùnh
(24/11) seõ ñöôïc toå chöùc ôû caáp Giaùo tænh (Saøigoøn, Hueá, 
Haø Noäi) hoaëc caáp giaùo phaän (26 giaùo phaän). Moãi 
Giaùo tænh coù moät Trung taâm Haønh höông trong Naêm 
Thaùnh: Vöông cung Thaùnh ñöôøng Sôû Kieän (Giaùo tænh 
Haø Noäi); Trung taâm Haønh höông Thaùnh Maãu La Vang 
(Giaùo tænh Hueá); Trung taâm Haønh höông Ba Gioàng 
ôû Myõ Tho (Giaùo tænh Saøi Goøn). Ngoaøi ra caùc giaùm 
muïc moãi Giaùo phaän seõ chæ ñònh moät Nhaø thôø hoaëc 
moät Trung taâm laøm ñòa ñieåm haønh höông trong Naêm 
Thaùnh. Trong Naêm Thaùnh, caùc tín höõu ñöôïc höôûng 
ôn toaøn xaù khi tham döï Leã Khai maïc vaø Beá maïc Naêm 
Thaùnh; khi haønh höông ñeán caùc ñòa ñieåm ñöôïc chæ 
ñònh. Ngoaøi ra, caùc tín höõu cuõng ñöôïc môøi goïi laøm 
vieäc baùc aùi vaø hy sinh. 

2. Hoïc hoûi göông soáng ñöùc tin cuûa caùc Thaùnh Töû 
ñaïo Vieät Nam trong caùc sinh hoaït cuûa giaùo xöù, ñoaøn 
theå, doøng tu. Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam seõ phoå 
bieán taäp saùch Haïnh Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam, 
ghi vaén taét göông soáng ñöùc tin vaø cuoäc töû ñaïo cuûa caùc 
thaùnh.

3. Soáng tinh thaàn töû ñaïo trong ôn goïi gia ñình vaø tu
trì qua tinh thaàn yeâu thöông, tha thöù vaø hy sinh.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 29/4/2018

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,785.01 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Tieàn In Saùch: $150.00 
Tieàn Khaán: $1,592.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $150.00 
Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
   SDB 2827 $200.00 
Help the Poor: $530.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0233 Nguyeãn Quang Minh  $      300.00 
0379 Toâ Vi Phaùp  $        10.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh  $      100.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân  $        20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng  $          2.00 
0770 Nguyeãn Ñöùc Vinh  $        20.00 
0812 Nguyeãn Vaên Minh  $          5.00 
0873 Ñaäu Quang Tuaán  $        50.00 
0934 Vuõ Ngoïc Tieán  $        10.00 
0965 Nguyeãn Kyø Sôn  $      100.00 
1167 Phaïm Xuaân Trieàu  $        10.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng  $          5.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng  $        10.00 
1222 Leâ Huy Phan  $        20.00 
1250 Nguyeãn Dominic  $          5.00 
1341 Hoaøng Tieán Caàn  $        10.00 
1398 Nguyeãn Thò Ghi  $          5.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù  $          5.00 
1535 Traàn Troïng Caûnh  $          5.00 
1682 Nguyeãn Phi Laâm  $        20.00 
2224 Nguyeãn Khaûi  $          5.00 
2433 Leâ Hoaït  $        10.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng  $          5.00 

2589 Döông Quang Thanh  $          5.00 
2619 Phaïm Ñöùc Taân  $        10.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc  $        10.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa  $          5.00 
2715 Nguyeãn Anh Linh  $        20.00 
2756 Phan Thò Ngoan  $          5.00 
2780 Nguyeãn Kathy  $        20.00 
2872 Ñinh Thò Hoàng  $          5.00 
2884 Nguyeãn Ngoïc Haäu  $        20.00 
2891 Ñaëng Quoác Thaùi  $          5.00 
2898 Nguyeãn Taán Döôïc  $        50.00 
2908 Phaïm Phuïng Tim  $        20.00 
2916 Nguyeãn Troïng Tommy  $        20.00 
2952 Nguyeãn Vieät Hueâ  $          5.00 

Hoäi Quaùn  $   5,074.00 
Khoái Giaùo Duïc 
(Khai Giaûng)  $ 51,630.00  

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0216 Hoaøng Tieán Caàn  $      100.00 
0505 Nguyeãn Vaên Hieán  $      500.00 
0621 Helen Ñaëng  $      700.00 
0626 Nguyeãn Vaên Kinh  $      200.00 
0627 Nguyeãn Vaên Kinh  $      200.00 
0633 Phaïm Thanh  $      100.00 
0653 Vuõ Thaùi Quyeàn  $      100.00 
0964 Phaïm Thò Kim Dung  $      100.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 6/5/2018   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  Baø Nguyeãn Thò Töôi  469-414-3511
706 Muirfield Rd., Garland, TX 75044 

Giaùo Khu  6  OÂ/B Nguyeãn Thaønh Tieân  972-279-1596 
3035 Santa Ana, Dallas, TX 75228 

Giaùo Khu 11  A/C Hoaøng Vaên Lieäu & Lan  309-706-2693
3118 Clay Brook Drive, Wylie, TX 75098

Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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TÌM HIEÅU GOÁC TÍCH THAÙNG HOA KÍNH ÑÖÙC MEÏ 

Thöïc ra trong moät naêm, coù tôùi maáy thaùng daâng kính 
Ñöùc Meï. Ngoaøi thaùng Naêm (tuïc goïi laø thaùng Hoa) vaø 
thaùng Möôøi (thaùng Maân coâi), taïi vaøi nôi, ngöôøi ta coøn 
daâng thaùng Taùm kính Traùi tim Meï, vaø thaùng Chín ñeå kính 
baûy söï ñau ñôùn cuûa Ñöùc Meï. Xeùt theo khía caïnh lòch söû 
phuïng vuï, chuùng ta phaûi ñi töøng caáp moät: tröôùc tieân laø 
thoùi tuïc daønh ra 30 ngaøy ñeå kính Ñöùc Meï; vaø keá ñoù laø tuïc 
gaén vaøo giai ñoaïn naøo trong naêm döông lòch.

Tuïc leä daønh ra moät thaùng ñeå kính Ñöùc Meï xem ra phaùt 
xuaát töø theá kyû thöù VI nôi vaøi tu só beân Ai caäp. Thöôøng 
thöôøng, ñeå doïn mình möøng leã naøo ñoù, caùc tín höõu quen 
daønh ra moät vaøi ba ngaøy tröôùc ñeå chuaån bò taâm hoàn, nhö 
chuùng ta thaáy caùc leã voïng, caùc tuaàn tam nhaät, cöûu nhaät, 
vaø caùch rieâng hai muøa Chay vaø muøa Voïng ñeå chuaån bò 
leã Phuïc Sinh vaø Giaùng Sinh. Theá nhöng caùc tu só beân Ai 
Caäp, vaøo muøa Giaùng Sinh, thì khoâng nhöõng hoï toå chöùc 
nhöõng leã nghi möøng bieán coá Chuùa ra ñôøi, nhöng lieàn vôùi 
maàu nhieäm cuûa Chuùa Cöùu Theá, hoï coøn gaén theâm nhöõng 
bieán coá cuûa Ñöùc Maria nöõa. Vì vaäy, suoát töø ngaøy 10 
thaùng Möôøi Hai cho tôùi 8 thaùng Gieâng, moãi ngaøy hoï suy 
nieäm Kinh Thaùnh, chuù giaûi vaø ruùt ra moät baøi hoïc cho ñôøi 
soáng haøng ngaøy.

Sang thôøi Trung coå, vaøo theá kyû XI, thì caùc Giaùo Hoäi 
Ñoâng phöông daâng thaùng Taùm kính Ñöùc Meï. Troïng taâm 
laø leã Meï leân trôøi ngaøy 15; vaø hoï daâng 15 ngaøy tröôùc ñeå 
chuaån bò vaø 15 ngaøy keá ñeå tieáp noái. Duø sao thì ta thaáy hai 
tuïc leä vöøa noùi gaén lieàn vôùi lòch phuïng vuï.

Coøn beân caùc Giaùo Hoäi Taây phöông thì khaùc, tuïc leä 
daønh thaùng Naêm ñeå kính Ñöùc Meï khoâng gaén vôùi moät leã 
phuïng vuï, nhöng döïa treân moät thoùi tuïc daân gian maø Giaùo 
Hoäi muoán caûi bieán. Taïi nhieàu nôi beân AÂu chaâu, thaùng 
Naêm truøng vôùi muøa xuaân; maø thoùi tuïc nhieàu nôi ñaõ toå 
chöùc nhöõng leã hoäi, tæ nhö taïi Roâma, ngöôøi ta môû ra hoäi 
hoa, vôùi nhöõng troø chôi, trieån laõm daâng kính thaàn Hoa. 
Vaøo dòp aáy, cuõng coù nhöõng cuoäc thi ñua saéc ñeïp giöõa caùc 
thieáu nöõ, nhöõng dòp ñeå caùc coâ caùc caäu taùn tænh nöõa. Töôûng 
cuõng neân bieát laø khoâng phaûi rieâng gì taïi Roâma, maø taïi 
nhieàu nôi khaùc beân AÂu chaâu cuõng coù nhöõng caûnh töông töï 
khi thaùng Naêm ñeán. Thöïc ra khung caûnh thieân nhieân deã 
ñöa tôùi nhöõng taâm tình aáy; thaùng Naêm laø thaùng aám cuûa 
muøa xuaân, thieân nhieân ñaày nhöõng hoa nôû vôùi höông thôm 
ngaøo ngaït, laøm cho con ngöôøi caûm thaáy saûng khoaùi, vui 
töôi. Nhaèm thaùnh hoùa nhöõng phong tuïc daân gian, caùc tín 
höõu muoán höôùng nhöõng taâm tình töï nhieân leân ñöùc Trinh 
nöõ Maria, ngöôøi trinh nöõ kieàu dieãm, khoâng vì nhan saùc töï 
nhieân cho baèng vì veû ñeïp linh hoàn, khoâng heà vöôùng maéc 
tì oá cuûa toäi loãi.

Vaäy tuïc leä daâng thaùng hoa cho Ñöùc Maria baét ñaàu 
töø thôøi naøo?

Xeùt vì ñaây laø moät taâm tình boäc phaùt cuûa caùc tín höõu, 
chöù khoâng phaûi do quyeát ñònh cuûa Giaùo quyeàn, neân khoâng 
coù moät nhaät kyø nhaát ñònh. Vaøo theá kyû XIII, vua Alfonso 
X nöôùc Taây Ban Nha ñaõ saùng taùc moät baøi thô, trong ñoù coù 
ñoaïn hoâ haøo daønh thaùng Naêm ñeå ca ngôïi Ñöùc Maria. Theá 
thì hieåu laø tuïc leä aáy chaéc laø ñaõ coù töø tröôùc.

Beân Ñöùc, vaøo theá kyû thöù XIV, chaân phöôùc Henrico 
Suso, Doøng Ñaminh, ñaõ baét ñaàu troàng hoa trong nhaø doøng 
vaøo thaùng Tö, ñeå coù theå laáy hoa keát trieàu thieân ñoäi leân 
töôïng Ñöùc Meï vaøo ñaàu thaùng Naêm. Neân bieát laø, Henrico 
laø moät nhaø giaûng thuyeát bình daân thôøi ñoù, neân chaéc raèng 
ngaøi ñaõ tuyeân truyeàn ñeå cho boån ñaïo cuõng baét chöôùc 
mình.

Hai theá kyû sau, moät cha Doøng Benedicto, Wolfango 
Seidl, ñaõ vieát taäp saùch nhoû töïa ñeà "Thaùng 5 thieâng lieâng”, 
trong ñoù ñeà nghò nhöõng phöông thöùc caàu nguyeän hay 
nhöõng leã nghi ñeå thay theá nhöõng thoùi quen phaøm tuïc.

Sang theá kyû XVII, ngöôøi ta ñaõ thaáy nhieàu nôi toå chöùc 
nhöõng buoåi röôùc hoa vaøo ngaøy ñaàu thaùng Naêm vaø trong 
caùc Chuùa Nhaät trong thaùng ñoù; ñoàng thôøi, vôùi vieäc ñoïc 
kinh caàu Ñöùc Meï vaø nhöõng baøi ca khaùc. Ngoaøi vieäc daâng 
hoa thieân nhieân, caùc tín höõu cuõng ñöôïc khuyeán khích 
daâng nhöõng hoa thieâng lieâng laø caùc vieäc laønh nhaân ñöùc 
cho Ñöùc Meï. Nhaèm theå hieän nhöõng muïc tieâu aáy, nhieàu 
taùc giaû (ñaëc bieät laø caùc cha Doøng Teân) ñaõ soaïn ra nhöõng 
saùch trình baøy ñôøi soáng cuûa Ñöùc Maria, vôùi nhöõng tö 
töôûng ruùt töø Kinh Thaùnh, caùc Giaùo phuï, caùc nhaø tu ñöùc, 
ngoõ haàu caùc tín höõu coù theå chieâm ngöôõng veû ñeïp tinh 
thaàn cuûa Meï maø baét chöôùc. Nhöõng saùng kieán töï phaùt cuûa 
caùc caù nhaân töø caùc gia ñình, tröôøng hoïc, tu vieän, daàn daøn 
ñöôïc quaûng baù roäng, ñi vaøo caùc hoï ñaïo.

Sang theá kyû XIX, Ñöùc Giaùo Hoaøng Pio VII, ñeå ghi nhôù 
vieäc mình ñöôïc traû veà Roâma vaøo thaùng Naêm naêm 1814, 
sau thôøi gian bò Hoaøng ñeá Napoleon cuûa Phaùp giam loûng 
taïi Paris, ñaõ khuyeán khích vieäc cöû haønh thaùng Naêm daâng 
kính Ñöùc Maria. Caùc vò keá nhieäm cuõng khuyeán khích 
tuïc leä aáy; ñaëc bieät vaøo thôøi ñaïi gaàn ñaây, vaøo naêm 1954, 
Ñöùc Giaùo Hoaøng Pio XII ñaõ thieát laäp leã kính "Ñöùc Maria 
Nöõ Vöông Trôøi Ñaát" vaøo ngaøy keát thuùc thaùng Naêm. Lòch 
phuïng vuï canh taân sau Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ dôøi leã 
naøy sang ngaøy 22 thaùng Taùm, baùt nhaät sau leã "Ñöùc Meï 
Hoàn Xaùc Leân Trôøi", vaø thay vaøo ñoù baèng leã "Ñöùc Meï 
Thaêm Vieáng".

Linh muïc Giuse Phan Taán Thaønh, OP
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Meditation: What is the greatest act of love which one can give for 
the sake of another? Jesus defines friendship - the mutual bond of trust and 
affection which people choose to have for one another - as the willingness to 
give totally of oneself - even to the point of laying down one’s life for a friend. 
How is such love possible or even desirable? God made us in love for love. 
That is our reason for being, our purpose for living, and our goal in dying.

God is the source and origin of love - divine and human 

Scripture tells us that God is love (1 John 4:8) - and everything he does 
flows from his immense love for us. He loved us so much - far beyond what 
we could ever expect or deserve - that he was willing to pay any price to 
redeem us from our slavery to sin and death. That is why the Father sent us 
his beloved Son, the Lord Jesus Christ, who gave up his life as the atoning 
sacrifice for our sins. In this great exchange - the Father giving up his Son 
to death on the cross in order to give us abundant everlasting life and adopt 
us as his beloved sons and daughters in Christ (Romans 8:14-17).

God’s love has been poured into our hearts

It is for this reason that we can take hold of a hope that does not fade and 
a joy that does not diminish because God has poured his love into our hearts 
through the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5). God’s love is 
not limited or subject to changing circumstances. It is an enduring love that 
has power to change and transform us to be like him - merciful, gracious, 
kind, forgiving, and steadfast in showing love not only for our friends, but 
for our enemies as well. God’s love is boundless because he is the source 
of abundant life, perfect peace, and immeasurable joy for all who open their 
hearts to him. That is why Jesus came to give us abundant life through the 
gift and working of the Holy Spirit.

A new way of loving and serving one another

Jesus gave his disciples a new commandment - a new way of loving 
and serving one another. Jesus’ love was wholly directed toward the good 
of others. He love them for their sake and for their welfare. That is why he 
willingly laid down his own life for us to free us from sin, death, fear, and 
everything that could separate us from the love of God. Our love for God and 
our willingness to lay down our life for others is a response to the exceeding 
love God has given us in Christ. Paul the Apostle states,

“Who shall separate us from the love of Christ?... For I am sure that 
neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor 
things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all 
creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our 
Lord” (Romans 8:35,38-39).

Friendship with God 

Jesus calls his disciples his friends. Jesus not only showed his disciples 
that he personally cared for them and sought their welfare. He personally 

enjoyed their company and wanted to be with them. He ate with them, shared 
everything he had with them - even his inmost heart and thoughts. And he 
spent himself doing good for them. To know Jesus personally is to know God 
and the love and friendship he offers to each one of us.

One of the special marks of favor shown in the Scriptures is to be called 
the friend of God. Abraham is called the friend of God (Isaiah 41:8, James 
2:23). God spoke with Moses as a man speaks with his friend (Exodus 33:11). 
Jesus, the Lord and Master, calls the disciples his friends rather than his 
servants.

What does it mean to be a friend of God? Friendship with God certainly 
entails a loving relationship which goes beyond mere duty and obedience. 
Jesus’ discourse on friendship and brotherly love echoes the words of 
Proverbs: A friend loves at all times; and a brother is born for adversity 
(Proverbs 17:17). The distinctive feature of Jesus’ relationship with his 
disciples was his personal love for them. He loved his own to the end (John 
13:1). His love was unconditional and wholly directed to the good of others. 
His love was also sacrificial. He gave the best he had and all that he had. He 
gave his very life for those he loved in order to secure for them everlasting 
life with the Father.

Love to the death 

The Lord Jesus gives his followers a new commandment - a new way of 
love that goes beyond giving only what is required or what we think others 
might deserve. What is the essence of Jesus’ new commandment of love? 
It is a love to the death - a purifying love that overcomes selfishness, fear, 
and pride. It is a total giving of oneself for the sake of others - a selfless and 
self-giving love that is oriented towards putting the welfare of others ahead 
of myself.

Jesus says that there is no greater proof in love than the sacrifice of 
one’s life for the sake of another. Jesus proved his love by giving his life for 
us on the cross of Calvary. Through the shedding of his blood for our sake, 
our sins are not only washed clean, but new life is poured out for us through 
the gift of the Holy Spirit. We prove our love for God and for one another 
when we embrace the way of the cross. What is the cross in my life? When 
my will crosses with God’s will, then God’s will must be done. Do you know the 
peace and joy of a life fully surrendered to God and consumed with his love?

The Lord Jesus tells us that he is our friend and he loves us whole-
heartedly and unconditionally. He wants us to love one another just as he 
loves us, 

whole-heartedly and without reserve. His love fills our hearts and 
transforms our minds and frees us to give ourselves in loving service to 
others. If we open our hearts to his love and obey his command to love our 
neighbor, then we will bear much fruit in our lives, fruit that will last for 
eternity. Do you wish to be fruitful and to abound in the love of God?

“I have called you friends”

Scripture:  John 15:9-17












