
      

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 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:   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

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: 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 ...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 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
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. 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. Giuse Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R.
Phoùù Teá: Vincent Đàm Hữu Thư

Chúa Nhật 22 thườNg NiêN NĂM a Ngày 3/9/2017



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

Câu ghi lòng trong tuần: “Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động.” Rm 12, 1

Điều rõ ràng là sống trong 
cuộc đời, ai cũng có lúc gặp 
chông gai, đau khổ và đây 
là thực tế mà ai cũng phải 
trải qua đến nỗi chúng ta vẫn 
quen gọi cuộc sống trần gian 
là “thung lũng đầy nước mắt”. 
Thật ra, vấn đề đau khổ là đề 
tài muôn thuở mà con người 
thuộc mọi thời đại đều bàn 
đến. Đứng trước đau khổ, con 
người thường có sự lựa chọn 
hoặc tránh né, giả vờ như thể 
nó không tồn tại, hoặc khóc lóc 
và nổi loạn chống đối ngay cả 
chính Thiên Chúa là Đấng tạo 
dựng con người. Nhưng là môn 
đệ của Chúa Giêsu, người Kitô 
hữu phải đón nhận lời dạy của 

Ngài, đó là đi theo con đường thập giá mà Ngài trải qua: 
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 
mà theo Thầy. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì 
sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm 
được mạng sống ấy” (Mt 16:24-25). Như thế, người Kitô 
hữu muốn hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu thì phải hiểu 
biết và yêu mến thánh giá. Trong lúc gặp đau khổ, chúng 
ta nên nhớ rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang đồng 
hành để giúp chúng ta hoàn thành con đường thập giá, 
miễn sao là chúng ta hãy sẵn sàng đối diện với đau khổ 
trong lòng yêu mến Chúa và phó thác tất cả nơi Ngài. 

Mỗi lần chúng ta bước vào Nhà thờ, chúng ta hãy nhìn 
lên Thánh giá để xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh 
để bước theo Ngài đến cùng. Mỗi lần chúng ta tham dự 
Thánh Lễ là chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu dâng lên 
Chúa Cha tất cả cuộc sống của chúng ta như một ý nguyện 
sẵn sàng chấp nhận làm theo thánh ý của Thiên Chúa, 
ngay cả trong khi đau khổ. 

Trở thành người Kitô hữu là một vinh dự nhưng là 
một vinh dự nhiều đòi hỏi bởi vì cách thức hành động của 
Thiên Chúa đi ngược với mong đợi của con người. Đó là 
con đường thập giá. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn tin 
cùng với Thánh Phaolô rằng “Lời rao giảng thập giá là 
một sự điên rồ đối với những ai trên đà hư mất, nhưng đối 
với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó là sức 
mạnh của Thiên Chúa” (1 Cor 1:18).

Tương truyền rằng trong 
thời kỳ Hoàng đế Nêrô 
(37-68) của Đế quốc 

Rôma bách hại đạo dữ dội, các 
Kitô hữu ở Rôma khuyên Thánh 
Phêrô hãy bỏ thành mà đi nơi 
khác cho an toàn cũng như để 
rao giảng Tin Mừng. Thánh 
Phêrô vội vã ra khỏi thành Rôma 
nhưng trên đường đi, ngài gặp 
Chúa Giêsu đi vào thành. Thánh 
Phêrô liền hỏi Chúa bằng tiếng 
Latinh “Quo vadis, Domine?” 
nghĩa là “Thưa Chúa, Chúa đi 
đâu?” Và Chúa Giêsu trả lời: “Ta 
trở lại Rôma để chịu đóng đinh 
với đoàn dân của Ta. Còn con, 
Phêrô, con đi đâu vậy?” Nghe 
như vậy, đôi mắt Thánh Phêrô ứa 
lệ và ngài quay trở lại Rôma, nơi theo truyền thống thánh nhân đã bị 
đóng đinh ngược vì cho rằng mình không xứng đáng chết như Chúa 
Giêsu. Câu hỏi của Chúa Giêsu cho Phêrô: “Con đi đâu vậy?” cũng 
là câu hỏi Ngài đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Liệu chúng 
ta đi với Chúa Giêsu, hoặc rời xa Ngài và thập giá của Ngài? 

Trong đoạn Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên tuần trước (Mt 
16:13-20), chúng ta biết được Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu 
là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống và được Chúa trao cho 
quyền hướng dẫn Hội thánh. Tuy nhiên, như trong đoạn Tin Mừng 
của Chúa nhật 22 Thường niên năm A hôm nay (Mt 16:21-27) kể 
lại, sau khi Chúa Giêsu báo trước về cuộc khổ nạn mà Ngài sẵn lòng 
chấp nhận theo thánh ý Chúa Cha thì Thánh Phêrô lại can ngăn đến 
nỗi Chúa phải nói rằng tư tưởng của Phêrô là do Satan xúi giục.

Thánh Phêrô thấy thật khó mà chấp nhận sứ mạng của Chúa 
Giêsu sẽ kết thúc với thập giá và chịu đóng đinh. Thánh nhân không 
thấy được tại sao sự đau khổ lại là điều cần thiết cho hành trình 
của người môn đệ Chúa Giêsu và vì thế điều dễ hiểu là thánh nhân 
khuyên Chúa hãy tránh xa cách kết thúc cuộc đời như vậy. Như đa 
số trong chúng ta, Thánh Phêrô đã không hiểu được vai trò của đau 
khổ trong kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Thánh nhân 
nghĩ rằng Vương quốc Thiên Chúa là vấn đề của quyền bính, thành 
công và vì thế Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế phải được hưởng vinh 
quang huy hoàng của trần thế. Thánh Phêrô vẫn chưa hiểu được tiêu 
chuẩn của Chúa Kitô không phải là tiêu chuẩn của danh vọng và 
đặc quyền mà một số người thuộc các giáo phái Kitô hiện vẫn rao 
giảng cái gọi là “Phúc Âm Thịnh Vượng” (Gospel of Prosperity) 
theo đó ai tin vào Chúa thì sẽ hết thất nghiệp, hết đau yếu, hết gặp 
khó khăn trong cuộc sống (!) 



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

V Chuùa Nhaät XXII - Muøa Thöôøng Nieân - Naêm A v Trang 3 v Ngaøy 3-9-2017   V

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/9. Chuùa nhaät 22 Thöôøng nieân naêm A.
       Quyeân tieàn laàn 2 cho Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Hoa Kyø 

(2nd Collection for the Catholic University           
 of America)

- Thöù Hai 4/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Ba 5/9. Leã Thaùnh Teâreâsa Calcutta, Nöõ tu.
- Thöù Tö 6/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm Ñaàu Thaùng 7/9 trong Tuaàn 22 Thöôøng nieân.
- Thöù Saùu 8/9. Leã Sinh Nhaät Ñöùc Meï. Leã Kính.
- Thöù Baûy 9/9. Leã Thaùnh Pheâroâ Clave, Linh muïc. Bieät

kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 10/9. Chuùa nhaät 23 Thöôøng nieân naêm A.

YÙ CAÀU NGUYEÄN ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG 
THAÙNG 9/2017

The Popes Prayer Intention in September 2017

* Xin Ôn Cho Caùc Giaùo Xöù: Ñeå caùc giaùo xöù cuûa
chuùng ta, ñöôïc taùc ñoäng bôûi tinh thaàn truyeàn giaùo, trôû 
thaønh nhöõng nôi truyeàn ñaït ñöùc tin vaø theå hieän ñöùc aùi.

   * Parishes: That our parishes, animated by a  
missionary spirit, may be places where faith is 
communicated  and    charity is seen. 

CHUÙC MÖØNG TAÂN HOÂN
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp thaân aùi chuùc möøng nhaân leã thaønh hoân vaøo ngaøy 
thöù baûy 2/9/2017 cuûa ñoâi taân hoân:

Albert Nguyeãn & Nga Nguyeãn
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 

chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG NHOÙM BAÙC AÙI (5/9)
    Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Teâreâsa Calcutta, 

thöù Ba 5/9, Boån maïng Nhoùm Baùc AÙi, xin Thieân 
Chuùa qua lôøi caàu baøu cuûa Thaùnh nöõ ban cho Quyù 
Anh Chò Em trong Nhoùm ñöôïc nhieàu söùc khoûe vaø ôn 
kieân trì trong coâng vieäc phuïc vuï nhöõng ngöôøi ngheøo 
khoå vaø bò boû rôi. 

CAÀU NGUYEÄN CHO NAÏN NHAÂN  
BAÕO HARVEY

    Trong moät vaên thö göûi cho caùc Cha Chính xöù 
trong Giaùo phaän Dallas hoâm thöù Naêm 31/8/2017, Ñöùc 
Cha Edward Burns ñaõ yeâu caàu caùc giaùo xöù thöïc hieän 3 
ñieàu sau ñaây trong tuaàn leã tôùi nhaèm lieân ñôùi vôùi nhöõng 
naïn nhaân cuûa Côn Baõo Harvey cuõng nhö caàu nguyeän 
cho caùc linh hoàn nhöõng ngöôøi ñaõ cheát do côn baõo naøy 
gaây ra:

1) Moãi Giaùo xöù seõ laøm 1 Giôø Chaàu Thaùnh Theå luùc 
7 giôø toái thöù Naêm ngaøy 7/9 hoaëc gaàn vôùi ngaøy vaø giôø 
naøy. Vì theá, sau Thaùnh leã 7 pm thöù Naêm ngaøy 7/9, 
Giaùo xöù chuùng ta seõ laøm nöûa Giôø Chaàu Thaùnh Theå 
baèng tieáng Anh cho caùc em Thieáu Nhi & tieáp tuïc 1 giôø 
Chaàu Thaùnh Theå sau ñoù cho ngöôøi lôùn.

2) Giaùo xöù seõ rung chuoâng 5 phuùt tröôùc khi baét 
ñaàu Giôø Chaàu Thaùnh Theå.

3) Laàn Chuoãi Maân Coâi tröôùc moãi Thaùnh Leã vaøo 
cuoái tuaàn 9/9 & 10/9. Xin moïi ngöôøi ñem theo Traøng 
Chuoãi 10 haït hoaëc 50 haït (khoâng quaù maéc tieàn) ñeå 
laàn haït tröôùc Leã vaø Ban Quaûn Leã seõ thu laïi tröôùc Leã 
ñeå daâng cuøng vôùi Baùnh Röôïu trong Thaùnh Leã ñoù. Taát 
caû caùc traøng chuoãi naøy sau ñoù seõ ñöôïc goùi laïi göûi veà 
Trung Taâm Muïc Vuï cuûa Giaùo phaän ñeå ñöa laïi cho 
nhöõng ngöôøi taûn cö côn baõo ñang ôû trong caùc Cô Sôû 
Taïm Truù vuøng Dallas.

Cuõng caàn noùi theâm, trong ñôït ñoùng goùp cho naïn 
nhaân Baõo Harvey theo yeâu caàu cuûa Giaùo phaän trong 
tuaàn qua, Giaùo xöù chuùng ta ñaõ goùp hôn 6000 Myõ kim. 
Nhöõng ai chöa coù cô hoäi chia seû vôùi nhöõng naïn nhaân 
baát haïnh hoaëc muoán ñoùng theâm, coù theå boû vaøo phong 
bì rieâng ñeà göûi cho “Naïn nhaân Baõo Harvey” vaø ñöa 
cho Vaên phoøng Giaùo xöù.

THÖÙ SAÙU 8/9 (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 3pm - 3:15pm: Ñoïc chung kinh
Loøng Chuùa Thöông Xoùt

Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï

ÑOAØN LIEÂN MINH THAÙNH TAÂM  
ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG (9/9)

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm xin môøi caùc Hoäi vieân 
ñeán tham döï buoåi ñoïc kinh Toân Vöông vaøo luùc 7 giôø 
30 toái thöù Baûy ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2017 taïi Nhaø OÂng 
Traàn Ngoïc Xuaân (2810 Silverdale Lane, Garland TX 
75044; ñieän thoaïi lieân laïc 469-867-2082).
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KHOÁI GIAÙO DUÏC THOÂNG BAÙO 
NIEÂN HOÏC 2017-2018 

Students classes, rooms and time posted online / 
Danh saùch xeáp lôùp treân website KGD

          http://www.ttapkgd.org/

I. Important Dates
- Sun, Sep 03:  Labor Day Weekend (Nghæ Hoïc/Nghæ 

Sinh Hoaït // No GLVN/TNTT)

- Sun, Sep 10 (Session I: 9am-10:15am & Session II: 
1:45pm – 3pm):  Hoïp Phuï Huynh  / All-School Parent 
Meeting  taïi Hoäi tröôøng lôùn

- Sun, Sep 10: Chuùa nhaät cuoái cuøng ñeå withdraw vaø 
nhaän “full refund” / Last day to withdraw & receive 
full refund 

II. Thôøi Gian Hoïc/Sinh Hoaït Khoái Giaùo Duïc /
KGD Schedule

7:30am MASS
9:00am - 10:15am GL (all grades)
10:30am - 11:45am VN (all grades)
Noon TNTT MASS
1:45pm – 3:00pm TNTT + VN  (Cho nhöõng em 

khoâng coù trong TNTT)
3:15pm - 4:30pm GL (all grades)
5pm MASS

III. Baùn Ñoàng Phuïc TNTT vaø Nhaø tröôøng GLVN /
School Uniform Sale 

Sun, Aug 27 (9am – 4pm) taïi Lobby Trung taâm An 
Phong

Moïi thaéc maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp taïi Vaên phoøng 
Khoái Giaùo duïc trong nhöõng ngaøy giôø laøm vieäc.

KHAI GIAÛNG LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG 
CHO NGÖÔØI LÔÙN 2017-2018

Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp ñaõ khai giaûng 
Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 2017-2018 vaøo thöù Ba ngaøy 22 
thaùng 08 naêm 2017 luùc 7:30 toái taïi Trung Taâm Giaùo 
Duïc Thaùnh Alphonsoâ, phoøng 139-141.

Caùc Anh Chò Döï Toøng seõ theo hoïc, tìm hieåu vaø thöïc 
haønh ñôøi soáng cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaøo moãi toái thöù Ba 
haøng tuaàn töø 7:30pm ñeán 9:30pm, cuõng nhö tham döï 
Thaùnh Leã moãi saùng Chuû Nhaät töø 10:00am ñeán 11:00am. 

Chöông trình hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa 
Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng ngaøy 20 thaùng 05 naêm 2018.

Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn ñôn 
vaø noäp taïi Vaên phoøng Giaùo Xöù. Muoán bieát theâm chi tieát 
hoaëc coù thaéc maéc, xin lieân laïc vôùi Phoù Teá Vincent Ñaøm 
Höõu Thö (972-523-0037)

CA ÑOAØN THIEÁU NHI THAÙNH THEÅ 
CAÀN THEÂM CA VIEÂN

Xin môøi caùc Thieáu Nhi vaø Huynh Tröôûng tham gia 
vaøo ca ñoaøn Thieáu Nhi ñeå phuïc vuï haùt cho Thaùnh Leã 
12h moãi ñaàu thaùng vaø caùc Leã ñaëc bieät. Ca ñoaøn taäp 
haùt moãi thöù Saùu töø 6pm tôùi 8pm taïi phoøng 132 trong 
Trung Taâm Thaùnh An-phong. Xin ñaêng kyù trong giôø 
taäp haùt hoaëc lieân laïc Tröôûng Mimi ñeå bieát theâm chi 
tieát: 214-207-8548.

Vietnamese Eucharist Youths and Leaders are 
welcome to join the Thieu Nhi choir to serve by singing 
for noon Mass at the beginning of the month and 
special Masses. The choir practices every Friday from 
6PM to 8PM in room 132 of the St. Alphonsus 
Education Center. Please register during practice time 
or contact Tr. Mimi for more details: 214-207-8548.

RAO HOÂN PHOÁI
Rao Laàn 3: 
Anh Pheâroâ Nguyeãn Chí Taâm, con oâng Antoân 

Nguyeãn Troïng Thuûy vaø baø Teâreâsa Nguyeãn Thò Tuyeát 
Mai, seõ keát hoân vôùi chò Anna Nguyeãn Baûo Quyønh 
Quyeân, con oâng Nguyeãn Phuùc Hieäp vaø baø Voõ Thò Thu 
Lan, taïi Giaùo xöù Trung Myõ Taây, Giaùo haït Hoùc Moân, 
Toång Giaùo phaän Saøi Goøn, vaøo ngaøy 14/10/2017.

Cha meï anh Taâm hieän cö nguï taïi Giaùo xöù Trung 
Myõ Taây, Giaùo haït Hoùc Moân, Toång Giaùo phaän Saøi 
Goøn. Anh Taâm, Chò Quyeân vaø cha meï chò hieän cö nguï 
taïi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Garland, Texas

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

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/9/2017   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu  2  C. Phaïm Moäng Vaân   469-363-1549 
2914 Willow Ridge Drive, Garland TX 75044 

Giaùo Khu 8 A/C Ñoaøn Vaên Thanh  469-487-5103 
7613 N Point Drive, Rowlett, TX 75089
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GIAÙO LYÙ: OPENING OF FIRST GRADE 
CLASS & SPECIAL NEEDS CLASS

Lôùp 1 Giaùo Lyù (6 tuoåi) - First Grade (six-year old)
Tröôøng Giaùo lyù seõ môû lôùp 1 Giaùo lyù vaøo nieân khoùa 

2017-2018.  Giôø hoïc: 3:15 chieàu – 4:30 chieàu.   Vì laø 
naêm ñaàu tieân nhaø tröôøng coù lôùp 1, chæ coù 100 em ghi 
danh ñaàu tieân seõ ñöôïc nhaän. Xin quyù phuï huynh vui 
loøng thoâng caûm.

We will be having a first grade Faith Formation 
program for the 2017-2018 school year. The time of class 
is 3:15pm – 4:30pm.  Since this is the first year we are 
offering this grade level, we will be only accepting the 
first 100 applicants.  Thank you for your understanding.

Lôùp Special Needs
Ñeå coá gaéng ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc gia ñình vaø ñeå 

phuïc vuï trong tinh thaàn cuûa Chuùa Gieâ-su, nhaø tröôøng 
Giaùo lyù naêm nay seõ môû moät soá lôùp cho caùc em coù special 
needs.  Ñeå ghi danh, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Sr. Vaân 
(816-489-6759).

To respond to the growing needs of our families 
and to try to live in the spirit of Jesus love, our Faith 
Formation Program is opening some classes for our 
Special Needs children. To register, please contact Sr. 
Janine Vaân directly (816-489-6759).

We NEED more Volunteers!
Caàn theâm Thaày Coâ daïy Giaùo lyù vaø phuï lôùp Giaùo lyù!

Would you like to serve our Church?  
Would you like to grow in your love for Jesus?
Would you like to make a difference in the world?
Please come and serve in our Faith Formation 

Program (Tröôøng Giaùo Lyù).
We NEED 1st grade, 6th grade, 7th teacher and 

teacher assistants.  
If you would like to volunteer, please contact Sr 

Janine Traàn Ngoïc Vaân, CMR (816 – 489 – 6759)

CHÍCH NGÖØA CUÙM MIEÃN PHÍ (10/9)
Nhöõng ai muoán chích ngöøa cuùm nhöng khoâng coù 

khaû naêng taøi chaùnh coù theå ñeán ñöôïc chích mieãn phí 
taïi Nhaø Gieârañoâ luùc 10 giôø saùng Chuùa nhaät ngaøy 10/9 
do moät aân nhaân taøi trôï.

THOÂNG BAÙO QUAN TROÏNG CUÛA HOÄI 
TÖÔNG TEÁ

Traân troïng kính môøi toaøn theå hoäi vieân coøn ñang 
tham gia Hoäi Töông Teá vui loøng ñeán döï buoåi hoïp raát 
quan troïng vôùi hai muïc ñích: (1) Xaùc minh laïi coøn 
ñang tham gia sinh hoaït trong hoäi; (2) Giaûi quyeát vaán 
ñeà ñieàu haønh

* Thôøi gian: Ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2017 vaøo luùc
3:00pm

* Ñòa ñieåm: Taïi Hoäi tröôøng Gieârañoâ cuûa Giaùo xöù

Hoäi vieân naøo khoâng theå ñeán döï ñöôïc xin cöû ngöôøi
trong gia ñình ñi ñaïi dieän hoaëc xaùc nhaän baèng caùch 
vieát giaáy göûi veà ñòa chæ sau:

Hoâi Töông Teá
P.O. Box 452575
Garland, TX 75045-2575

Thoâng baùo naày seõ ñaêng lieân tuïc 4 laàn treân baûn tin 
giaùo xöù. Hoäi vieân naøo khoâng tham döï cuoäc hoïp naøy 
ñöôïc xem nhö khoâng coøn sinh hoaït

CAÄP NHAÄT DANH SAÙCH CAÙC GIA ÑÌNH 
TRONG GIAÙO XÖÙ (9 & 10/9)

Nhaân dòp Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp möøng 
kyû nieäm 25 naêm thaønh laäp seõ ñöôïc toå chöùc troïng theå 
vaøo Chuùa nhaät 21/01/2018, caùc gia ñình ghi danh trong 
Giaùo xöù seõ ñöôïc bieáu moät cuoán Kyû Yeáu vôùi nhöõng döõ 
kieän vaø hình aønh raát giaù trò. 

Nhaèm giuùp cho Vaên phoøng Giaùo xöù coù con soá chính 
xaùc ñeå in cho ñuû soá Kyû Yeáu cuõng nhö ñeå caäp nhaät 
danh saùch, sau caùc Thaùnh Leã Chieàu Thöù Baûy vaø Chuùa 
Nhaät 9 & 10/9, xin moïi gia ñình ñaõ ghi danh ñeán caùc 
baøn ñöôïc ñaët cuoái Nhaø thôø ñeå caäp nhaät teân, ñòa chæ, soá 
ñieän thoaïi vaø email. Neáu gia ñình naøo ñaõ coù soá danh 
boä, xin nhôù ñieàn soá naøy.

Rieâng nhöõng caù nhaân vaø gia ñình chöa ghi danh, xin 
môøi ñeán baøn ghi danh ñeå ñöôïc chính thöùc trong danh 
saùch cuûa Giaùo xöù theo yeâu caàu cuûa Luaät Giaùo hoäi cuõng 
nhö giuùp cho coâng vieäc hoaïch ñònh muïc vuï cuûa Giaùo 
xöù.

Cha Chính xöù chaân thaønh caûm ôn söï coäng taùc cuûa 
moïi ngöôøi trong vieäc naøy.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
Chuùa Nhaät Ngaøy 27/8/2017

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $15,227.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     SDB 2827  $100.00 
     SDB 2858 $50.00 
Tieàn Khaán:  $1,267.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $665.00 
Giuùp Naïn Nhaân Baõo Luït Harvey: $6,206.00 

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
 SDB Teân Soá Tieàn
0023 Ñaëng Hieáu Sinh $20.00 
0436 Traàn Vaên Tích $5.00 
0471 Vuõ A. Chöông $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $5.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0885 Nguyeãn Thaéng $5.00 
1051 AÅn Danh $75.00 
1127 Phaïm Vaên Kyû $20.00 
1194 Dieäp Vaên Huøng $10.00 
1222 Leâ Huy Phan $10.00 
1285 Nguyeãn Anh Ñaøo $20.00 
1400 Nguyeãn Troïng Tuù $5.00 
1462 Nguyeãn Thò Nghieäp $5.00 
1508 Nguyeãn Thò Myõ Linh $10.00 

1535 Traàn Troïng Caûnh $5.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1754 Traàn Kim Trung $100.00 
2197 Buøi T. Myle $50.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2426 Mai Ñöùc Quoác $100.00 
2456 Traàn Thò Nhö Phöôïng $5.00 
2510 Nguyeãn Thò Caåm Thuùy $100.00 
2524 Traàn Thò Tuù $10.00 
2533 Nguyeãn Taán Vinh $40.00 
2653 Nguyeãn Kim Khaùnh $5.00 
2691 Nguyeãn Mai $10.00 
2746 Ñinh Thò Vôû $20.00 
2810 Nguyeãn Nam Tröôøng $100.00 
2814 Nguyeãn Tuaán $10.00 
2816 Nguyeãn Thò Bích Ngoïc $40.00 

Khoái Giaùo Duïc $1,970.00 
Hoäi Quaùn $6,045.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân Soá Tieàn
0234 John Tran $100.00 
0373 Traàn Thò Lan $200.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $200.00 
0618 Michelle Le $400.00 

HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC HOA KYØ THAØNH LAÄP UÛY BAN CHOÁNG PHAÂN BIEÄT CHUÛNG TOÄC

Hoâm 23/8/2017, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoa 
Kyø vöøa coâng boá thaønh laäp “UÛy Ban Chuyeân Traùch Choáng 
Phaân Bieät Chuùng Toäc” (Ad Hoc Committee Against 
Racism). Quyeát ñònh ñöôïc ñöa ra sau vaøi thaùng coù nhöõng 
caêng thaúng gia taêng, noåi troäi laø cuoäc bieåu tình lôùn do moät 
soá ngöôøi da traéng töï cho laø sieâu chuûng toäc ñaõ bieán thaønh 
baïo ñoäng vaø gaây ra cheát ngöôøi taïi Charlottesville, tieåu 
bang Virginia vaøo ñaàu thaùng tröôùc. 

Ñöùc Hoàng Y Daniel N DiNardo, Toång Giaùm muïc Toång 
Giaùo phaän Galveston-Houston, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm 
Muïc Hoa Kyø noùi raèng: “UÛy Ban naøy seõ taäp trung leân 
tieáng veà toäi phaân bieät chuûng toäc trong xaõ hoäi cuûa chuùng 
ta, ngay caû trong Giaùo Hoäi”. Ngaøi cuõng keâu goïi caáp baùch 
tìm ra caùch giaûi quyeát vaán naïn naøy. Ñöùc Hoàng Y DiNardo 
noùi theâm “Nhöõng söï vieäc gaàn ñaây cho thaáy toäi phaân bieät 
chuûng toäc ñang tieáp tuïc aûnh höôûng trong xaõ hoäi chuùng ta. 
Vieäc thaønh laäp UÛy Ban naøy laø moät coá gaéng ñeå Giaùo Hoäi 

vaø xaõ hoäi cuøng laøm vieäc chung trong söï hieäp nhaát nhaèm 
choáng laïi toäi phaân bieät chuûng toäc, laéng nghe tieáng noùi cuûa 
naïn nhaân vaø cuøng vôùi nhau trong tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ 
cö xöû vôùi nhau nhö laø anh chò em.” 

Ñöùc Giaùm Muïc George Murry, SJ, cuûa Giaùo phaän 
Youngstown, tieåu bang Ohio, ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y 
DiNardo chæ ñònh laø Chuû Tòch UÛy Ban ñaëc bieät naøy. Caùc 
thaønh vieân seõ sôùm ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc coâng boá vaø 
nhieäm vuï cuûa UÛy Ban seõ ñöôïc quy ñònh taïi cuoäc hoïp ñaàu 
tieân cuûa UÛy Ban vaøo moät ngaøy raát gaàn. Söï ra ñôøi cuûa UÛy 
Ban ñaëc bieät naøy cuõng phuø hôïp vôùi nhaän ñònh cuûa UÛy Ban 
Haønh Ñoäng vì Hoøa Bình ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 2016 
ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng vuï noå suùng lieân quan ñeán chuûng toäc 
ôû caùc thaønh phoá Baton Rouge cuûa tieåu bang Louisiana, 
thaønh phoá Minneapolis cuûa tieåu bang Minnesota, vaø 
nhieàu nôi khaép tieåu bang Texas.
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BOÅ NHIEÄM GIAÙM MUÏC MÔÙI CHO GIAÙO HOÄI 
VIEÄT NAM

Hoâm 25/8/17 vöøa qua, Phoøng Baùo chí Toøa Thaùnh 
ñaõ ra coâng boá cho bieát Ñöùc Thaùnh Cha Phanxico ñaõ boå 
nhieäm 2 Giaùm muïc cho Giaùo hoäi Vieät Nam.

Thöù nhaát laø Ñöùc Cha Giuse Traàn Vaên Toaûn, hieän 
laø Giaùm muïc Phuï taù seõ laø Giaùm Muïc Phoù vôùi quyeàn 
keá vò ôû Giaùo Phaän Long Xuyeân. Ñöùc Cha Giuse, naêm 
nay 62 tuoåi, sinh taïi tænh Quaûng Nam, Giaùo Phaän Ñaø 
Naüng. Caùch ñaây 3 naêm, khi ñang laø Giaùm Ñoác Trung 
Taâm Muïc Vuï cuûa Giaùo Phaän Long Xuyeân, Ngaøi ñöôïc 
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm laøm Giaùm Muïc hieäu toøa 
Acalisso, Phuï Taù giaùo phaän Long Xuyeân. Vôùi boå nhieäm 
môùi, Ñöùc Cha Giuse seõ ñöông nhieân keá nhieäm Ñöùc Cha 
Giuse Traàn Xuaân Tieáu khi Ngaøi töø nhieäm. 

Vò giaùm muïc thöù hai ñöôïc boå nhieäm laàn naøy laø Cha 
Louis Nguyeãn Anh Tuaán, Giaùm ñoác Vaên phoøng Toång 
thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, Ngaøi seõ laø 
Giaùm Muïc Phuï taù Toång Giaùo Phaän Saøi Goøn. Cha Louis 
naêm nay 57 tuoåi, cuõng sinh ra töø Giaùo phaän Ñaø Naüng. 
Ngaøi thuï phong Linh muïc naêm 1999  ôû Giaùo phaän Saøi 
Goøn vaø laøm Phoù xöù Giaùo xöù Phuù Nhuaän. Ngaøi ñaõ du 
hoïc ôû Roma 6 naêm vaø nhaän vaên baèng tieán só taïi Giaùo 
Hoaøng Hoïc Vieän Gioan Phaoloâ 2 veà gia ñình vaøo naêm 
2007. Sau khi veà laïi Saøi Goøn, Cha Louis ñaõ qua caùc 
traùch vuï: Phoù Giaùm Ñoác Trung Taâm Muïc vuï cuûa Giaùo 
phaän, thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ôû Giaùo 
tænh Saøi Goøn, Giaùm ñoác UÛy ban veà gia ñình cuûa giaùo 
phaän Saøi Goøn. Töø 3 naêm nay, cha laø Chaùnh Vaên phoøng 
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam.

ÑÖÙC THAÙNH CHA BAØY TOÛ SÖÏ GAÉN BOÙ 
THIEÂNG LIEÂNG VÔÙI NHÖÕNG NAÏN NHAÂN 

BAÕO HARVEY
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ baøy toû tình lieân ñôùi 

vôùi moïi ngöôøi bò aûnh höôûng bôûi Côn Baõo Harvey trong 
moät böùc ñieän vaên hoâm 30/8/2017 ñöôïc Ñöùc Hoàng y 
Quoác Vuï Khanh Pietro Parolin chuyeån tôùi Ñöùc Hoàng 
y Daniel N. DiNardo cuûa Toång Giaùo phaän Galveston-
Houston vaø laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø.

Ñöùc Hoàng y Parolin vieát: “Ñöùc Thaùnh Cha 
Phanxicoâ nhôø Ñöùc Hoàng y Chuû tòch vui loøng truyeàn 
ñaït veà söï cam ñoan gaàn guõi thieâng lieâng vaø quan taâm 
muïc vuï cuûa ngaøi ñeán taát caû nhöõng ai bò aûnh höôûng 
bôûi côn baõo cuoàng noä queùt qua caùc tieåu bang Texas 
vaø Louisiana trong nhöõng ngaøy naøy. Xuùc ñoäng saâu 
xa tröôùc söï toån thaát bi thaûm veà nhaân maïng vaø söï 
huûy hoaïi vaät chaát to lôùn maø thieân tai naøy ñeå laïi, Ñöùc 
Thaùnh Cha caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân vaø gia ñình, 
cuõng nhö nhöõng ai ñang daán thaân trong coâng cuoäc cöùu 
trôï, phuïc hoài vaø taùi thieát.” 

Ñöùc Hoàng y Parolin cuõng theâm raèng Ñöùc Thaùnh 
Cha “cuõng tin töôûng raèng nhöõng nhu caàu to lôùn vaø 
caáp baùch cuûa nhieàu caù nhaân vaø coäng ñoaøn seõ tieáp tuïc 
khieán daãn ñeán vieäc tuoân ñoå daït daøo cuûa tình lieân ñôùi 
vaø giuùp ñôõ laãn nhau theo nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp 
cuûa quoác gia Hoa Kyø.”

“Walking Together in Faith”

 Ñoàng Haønh Trong Ñöùc Tin

Dallas Ministry Conference |   
October 19-21, 2017

Make plans to attend the annual 
Dallas Ministry Conference, 

presented by the University of 
Dallas and co-sponsored by the Diocese of Dallas, 
scheduled for October 19th-21st at the Kay Bailey 
Hutchison Convention Center Dallas in Hall C. With 
over 100 sessions, there is a topic of interest for every 
Catholic. This year the Saint Johns Bible will be at 
the liturgical art display. Its the first handwritten 
illuminated bible of its scale in over 500 years! Come 
listen to speakers and musicians, and experience the 
exhibit hall during this three-day conference. Find out 
more at udallas.edu/dmc 

Ñöùc Hoàng Y Joaõo Braz de Aviz khuyeân caùc 
nöõ tu traùnh xa vieäc chaïy theo tieàn cuûa theá gian

Ñöùc Hoàng Y Joaõo Braz de Aviz, Toång tröôûng Boä 
Ñôøi Soáng Thaùnh Hieán vaø Caùc Tu Hoäi Ñôøi, ñaõ caûnh 
baùo caùc nöõ tu taïi chaâu Phi haõy kieân quyeát choáng laïi 
haáp löïc cuûa tieàn baïc.

“Caùc giaùm muïc vaø caùc tu só phaûi thöôøng tranh ñaáu 
ñoái vôùi vaán ñeà tieàn baïc nhö theá naøo?”, Ngaøi ñaõ ñöa 
ra caâu hoûi treân trong baøi giaûng Thaùnh leã ôû Dar es 
Salaam, Tanzania. “Phaûi thöôøng xuyeân. Chuùng ta bieát 
ñieàu ñoù tröôùc nhöõng tin töùc veà nhöõng cuoäc chieán naøy.”

Ñöùc Hoàng Y noùi theâm:

“Tieàn ra leänh cho moïi thöù ngaøy hoâm nay, tieàn taïo 
ra quyeàn löïc, tieàn taïo ra ngöôøi ngheøo, tieàn taïo ra caùi 
cheát, noù taïo ra vuõ khí, vaø noù taïo ra söï sôï haõi. Chuùng 
ta khoâng muoán laø ñaày tôù cuûa tieàn baïc, chuùng ta muoán 
phuïc vuï Thieân Chuùa vaø phaûi laøm sao ñeå tieàn cuûa 
chuùng ta coù ñöôïc duøng vaøo vieäc phuïc vuï Thieân Chuùa 
vaø anh chò em cuûa chuùng ta.”

Ñaëng Töï Do @ Vietcatholic.org



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Meditation: What is the way to glory and victory in the 
kingdom of God? Jesus told his disciples that he must first suffer 
rejection, be crucified, and then rise again on the third day. In so 
many words he explained that there could be no victory and no glory 
without the cross. Jesus’ prediction of his suffering and death on the 
cross caused his disciples great dismay and disbelief. Peter, who 
was often the first to react to whatever Jesus had to say, wanted to 
protect Jesus from any threat or harm. That is why he rebuked the 
very thought of Jesus having to face rejection, condemnation, and 
crucifixion. 

“My way or God’s way”
Why did Jesus use the word “Satan” when he addressed Peter? 

When Jesus went out into the wilderness to prepare for his public 
ministry, Satan came to tempt him to follow a different path than the 
one chosen by the Father in heaven. Now Jesus recognizes in Peter’s 
response another temptation to seek a different and less costly path 
for accomplishing his mission than the way of the cross. The word 
“Satan” literally means “adversary” - one who stands in opposition. 
Jesus reminds Peter that his role is not to be an adversary but a 
disciple - one who gets behind his Master to follow with trust and 
obedience.  

Victory and glory through the cross
Jesus knew that the cross was the only way he could ransom 

us from slavery to sin with the price of his blood which was shed 
for our freedom. Through his sacrificial death on the cross, Jesus 
defeated Satan who held us in bondage to sin and condemnation. And 
Jesus defeated the power of death and overcame the grave through 
his resurrection. Through his obedience to his heavenly Father’s will, 
Jesus reversed the curse of Adam’s disobedience. His death on the 
cross won pardon for the guilty, freedom for the oppressed, healing 
for the afflicted, and new life for those condemned to death. His 
death makes possible our freedom to live as the adopted sons and 
daughters of the merciful Father in heaven. 

The paradox of God’s economy
Jesus told his disciples that they, too, must be willing to lay down 

their lives in order to gain new everlasting life with the Father in his 
kingdom. There’s a certain paradox in God’s economy. We lose what 
we gain, and we gain what we lose. When we try to run our life our 
own way, we end up losing it to futility. Only God can free us from 
our ignorant and sinful ways. When we surrender our lives to God, he 
gives us new life in his Spirit and the pledge of eternal life. God wants 
us to be spiritually fit and ready to do his will at all times. When the 
human body is very weak or ill, we make every effort to nurse it back 
to health. How much more effort and attention should we give to the 
spiritual health of our hearts and minds!

The great exchange
What will you give to God in exchange for freedom and eternal 

life? Are you ready to part with anything that might keep you from 
following the Lord Jesus and his perfect plan for your life? Jesus 
poses these questions to challenge our assumptions about what is 
most profitable and worthwhile in life. In every decision of life we are 
making ourselves a certain kind of person. It is possible that some 
can gain all the things they have set their heart on, only to wake up 
suddenly and discover that they missed the most important thing 
of all. Of what value are material things if they don’t help you gain 
what truly lasts for eternity. Neither money nor possessions can buy 
heaven, mend a broken heart, or cheer a lonely person.

Losing all to gain all with Jesus Christ
A true disciple gladly gives up all that he or she has in exchange 

for an unending life of joy and happiness with God. God gives without 
measure. The joy he offers no sadness or loss can diminish. The cross 
of Jesus Christ leads to victory and freedom from sin and death. What 
is the cross which Jesus Christ commands me to take up each day? 
When my will crosses with his will, then his will must be done. Are 
you ready to lose all for Jesus Christ in order to gain all with Jesus 
Christ? 

”Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, 
and all my will, all that I have and possess. You have given them to me; to 
you, O Lord, I restore them; all things are yours, dispose of them according 
to your will.  Give me your love and your grace, for this is enough for me.” 
(Prayer of Ignatius of Loyola, 1491-1556)

From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders
and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 22 And Peter took him and began to 

rebuke him, saying, “God forbid, Lord! This shall never happen to you.” 23 But he turned and said to Peter, “Get 
behind me, Satan! You are a hindrance to me; for you are not on the side of God, but of men.” 24 Then Jesus told his 
disciples, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 25 For whoever 
would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. 26 For what will it profit a man, if he 
gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? 27 For the Son of man is to 
come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay every man for what he has done

Take up your cross daily and follow Jesus Christ

Scripture:  Matthew 16:21-27












