
      
Thánh Lễ Chúa Nhật

Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) ............ 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) .............. 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) ................. 5:00 PM

Ngày Thường
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM

Thứ Bảy
Khấn ĐMHCG ......................... 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM

Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .............. 7:00 PM

Thứ Sáu Đầu Tháng
Chầu Đền Tạ, Thánh Lễ ......... 6:30 PM

Lễ Trọng - Buộc
Lễ Sáng  6:45 AM và 9:00 AM 
Lễ Chiều 7:00 PM và 9:00 PM

Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.
Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6:  6:15- 7:00 pm, Thứ 7:  5:15 pm-6:00 pm

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 139 
TTTAP.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi: 972-496-6988
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý: 9am-10:15 am(sáng) & 3:15pm-
4:30pm(chiều)
Việt Ngữ: 10:30am-11:45am(sáng)
                &1:45 pm-3 pm(chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm-3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

Phone: 972-414-7073

Văn Phòng Giáo Xứ:
Thứ Hai - thứ Sáu: 9AM-4PM
Thứ Bảy đóng cửa
Chúa Nhật: 9AM-2PM

FB: www.facebook.com/MotherOfPerpetualHelpParish

Website: www.dmhcg.org

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu 
phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin 
đến Văn phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm 
đơn gia nhập.

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: Ô. Nguyễn Hữu Tính (972)272-9625
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Ô. Nguyễn Văn Tiến (972) 479-0230
Khu 7: Ô. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: Bà Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Lý Thị Kim Phiến . . . 972-496-6752

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
Ô. Vũ Tiến Công..... 469-703-0625

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Bà Vũ Kim Oanh . . . .  469-831-4848

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Chị Lê Trang Anh Thư .... 214-868-8236

Mục Vụ Giới Trẻ
Chị Kim Anh Đỗ .... 469-396-8843

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Phú Nguyễn........469-360-5880

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Nguyễn T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Quán Giáo xứ
 A. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
Anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

CAùC GiAùo Khu

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Nguyễn Kỳ Sơn . . . . . .     972-679-7339

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

Ô. Lý Phước Hồng ........... 972-816-9109

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
Ô. Phạm Văn Lập . . . . ....... 972-496-4412

Ban Giúp Lễ
Teresa Ngo .............. 469-235-7268

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  214-534-4362
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548
CĐ Gioan Vianney. . . . . .  469-583-2788

KHỐI GIA ĐìNH
Ban Dự Bị Hôn Nhân

Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Nguyễn Xứng: 469 450 3876

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
A.Phạm Tường Long . . . . .  469-835-7345

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Anh Phạm Đức Lâm  ...    214-549-0897

CHúA NHẬT Lễ LòNG CHúA THươNG XóT NGÀy 3/04/2016

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



trong cuộc khổ nạn khi trái tim 
Người bị lưỡi đòng đâm thâu qua 
trên thập giá. Luồng sáng xanh 
nhạt biểu tượng cho Nước làm 
cho linh hồn nên công chính. 
Luồng sáng màu đỏ biểu tượng 
cho Máu là sức sống của các linh 
hồn.

Như Chúa Giêsu đã mạc khải 
cho Thánh nữ Faustina: “Nhân 
loại sẽ không tìm thấy hoà bình 
cho đến khi nào họ tin tưởng 
quay về với Lòng Thương Xót 
của Thiên Chúa”, chúng ta hãy 
cầu nguyện cho mọi người trên 
thế giới biết mở rộng tâm hồn 
để đón nhận tình yêu bao la của 
Thiên Chúa nơi hiến tế của Chúa 
Giêsu chịu đóng đinh. Chỉ khi 
nào cảm nghiệm được sự bình an 

đích thực mà Thiên Chúa ban cho nơi Mầu nhiệm Tử 
nạn và Phục sinh của Đức Kitô, nhân loại mới có thể 
thật sự góp phần kiến tạo nền công lý và hoà bình. 

Đặc biệt khi chúng ta cử hành Chúa Nhật Kính 
Lòng Chúa Thương Xót hôm nay trong bối cảnh của 
Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hãy mau mắn 
chạy đến Tòa Cáo Giải để cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi 
vì chúng ta đã bao lần xúc phạm, nghi ngờ và lãnh đạm 
trước tình yêu thương của Ngài. Chúng ta hãy luôn nhớ 
lại lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúa 
không bao giờ mệt mỏi khi thứ tha chúng ta. Chỉ có 
chúng ta mệt mỏi không cầu xin Ngài tha thứ.” 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Lòng 
Xót Thương, xin giúp chúng con trở thành dấu chỉ và 
công cụ của Lòng Thương Xót của Chúa Cha và Bình 
An của Đức Kitô, Con Mẹ, trong một thế giới đang chà 
đạp sự sống và phẩm giá con người qua nạn khủng bố, 
chiến tranh, đói nghèo, bất công, phá thai, và trợ tử. 
Amen.

Trong bài Phúc Âm của Chúa 
nhật II Phục sinh hôm nay (Ga 

20:19-31), cũng được gọi là Chúa 
nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, 
Thánh sử Gioan kể lại việc Chúa 
Giêsu Phục sinh đã hiện đến với 
các môn đệ trong căn phòng đóng 
kín và chúc bình an cho các ông, rồi 
Người cho các ông xem tay và cạnh 
sườn, tức là những dấu đinh trên 
tay và dấu lưỡi đòng đâm vào tim 
Người trong cuộc Thương khó, từ 
đó dòng suối Thương xót của Chúa 
đổ tràn trên nhân loại tội lỗi. Chúng 
ta còn nhớ, Thánh sử Gioan tường 
thuật rằng trên đồi Canvê, sau khi 
một người lính lấy giáo đâm vào 
cạnh sườn Người, tức thì máu cùng 
nước chảy ra (Ga 19:34). Đối với 
Thánh Gioan, máu của Chúa Giêsu 
gợi nhớ cuộc hiến tế Người trên thập giá và Bí tích 
Thánh Thể, còn nước tiêu biểu cho Phép Rửa tội và sự 
sống mới trong Chúa Thánh Thần. Do đó, biến cố Chúa 
Giêsu Phục Sinh hiện ra cho các môn đệ theo tường 
thuật của Thánh sử Gioan trong bài Tin Mừng hôm 
nay như muốn nói rằng những người Kitô hữu chúng ta 
không thể nào khám phá niềm vui và bình an đích thực 
của cuộc Phục Sinh Chúa Kitô nếu chúng ta không biết 
đón nhận Người đã tự hiến thân trên thập giá vì thương 
xót nhân loại tội lỗi.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu nhắc nhở một lần nữa 
khi Người chọn Thánh nữ Faustina Kowalska, người 
Ba Lan, làm thư ký và tông đồ để loan báo cho thế 
giới hãy đón nhận lòng thương xót vô bờ bến của Thiên 
Chúa vào năm 1930. Chính Chúa Giêsu đã mạc khải 
cho Thánh Faustina hãy diễn tả lòng thương xót này 
của Thiên Chúa qua bức hình Người đứng thẳng trong 
y phục màu trắng, tay phải đưa lên ban phép lành, và 
tay trái đặt vào ngực, cùng với dòng chữ bên dưới “Lạy 
Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài”. Trong hình vẽ, từ 
trái tim Chúa Giêsu phát ra hai luồng sáng, màu đỏ và 
màu xanh nhạt, tiêu biểu cho Máu và Nước đã đổ ra LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Phúc cho những ai đã không thấy mà tin! Ga 20, 29
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          LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/4: Tuaàn II Phuïc Sinh naêm C. Chuùa Nhaät

Kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt.
- Thöù Hai 4/4: Leã Truyeàn Tin. Leã Troïng.
- Thöù Ba 5/4: Leã Thaùnh Vincent Ferrer, Linh muïc.
- Thöù Tö 6/4: Tuaàn II Phuïc Sinh.
- Thöù Naêm 7/4: Leã Thaùnh Gioan Baptist Lasalle, Linh

muïc. Leã Nhôù.
- Thöù Saùu 8/4: Tuaàn II Phuïc Sinh.
- Thöù Baûy 9/4: Tuaàn II Phuïc Sinh.
- Chuùa Nhaät 10/4. Tuaàn III Phuïc Sinh naêm C

KHOÁI GIAÙO DUÏC MÔØI HOÏP CAÙC PHUÏ HUYNH

Chuùa Nhaät ngaøy 3/4 (Sunday April 3)
9:00am – 10:15am - Hoïp Phuï Huynh / Parent 
Meeting for all students in GL-VN/TNTT 
1:45pm – 3:00pm - Hoïp Phuï Huynh / Parent 
Meeting for all students in GL-VN/TNTT 
* Xin môøi quyù phuï huynh choïn moät giôø ñeán hoïp
ôû hoäi tröôøng Trung Taâm Thaùnh Anphong ñeå bieát
theâm veà ghi danh cho nieân khoùa 2016-2017. All
parents are invited to attend a parent meeting in
St. Alphonsus Centers auditorium to learn more
about the registration process for the 2016-2017
school year.

YÙ CHÆ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA            
THAÙNG 4/2016

* YÙ chung: Caàu cho nhöõng tieåu noâng, nhaän ñöôïc
phaàn thöôûng xöùng ñaùng do coâng lao ñoäng quyù giaù
cuûa mình.
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho caùc Kitoâ höõu taïi Chaâu
Phi, bieát laøm chöùng cho nieàm tin vaø loøng yeâu
meán vaøo Ñöùc Gieâsu Kitoâ, giöõa nhöõng xung ñoät veà

chính trò vaø toân giaùo.

ÔN TOAØN XAÙ CHUÙA NHAÄT 
KÍNH LOØNG CHUÙA THÖÔNG XOÙT (3/4/2016)
Theo yù muoán cuûa Thaùnh Giaùo Hoaøng Gioan 
Phaoloâ II, Toøa AÂn Giaûi Toái Cao cuûa Toøa Thaùnh 
ñaõ ra Saéc leänh hoâm 29/6/2002 cho pheùp caùc tín 
höõu coù theå ñöôïc höôûng Ôn Toaøn Xaù trong ngaøy 
Kính Loøng Chuùa Thöông Xoùt vaøo Chuùa Nhaät 
II Phuïc Sinh. Theo ñoù, ôn toaøn xaù ñöôïc ban vôùi 
nhöõng ñieàu kieän thöôøng leä laø xöng toäi, röôùc leã vaø 
caàu nguyeän theo yù Ñöùc Thaùnh Cha cho nhöõng tín 
höõu naøo trong ngaøy Chuùa Nhaät naøy taïi baát kyø nhaø 
thôø naøo coù loøng quyeát taâm töø boû moïi quyeán luyeán 
toäi loãi keå caû toäi nheï vaø tham döï vaøo caùc vieäc ñaïo 
ñöùc ñeå toân vinh loøng thöông xoùt cuûa Chuùa hay ít 
laø ñoïc Kinh Laïy Cha vaø Kinh Tin Kính cuøng vôùi 
söï keâu caàu Chuùa Gieâsu xoùt thöông tröôùc söï hieän 
dieän cuûa Mình Thaùnh Chuùa ñöôïc tröng baøy coâng 
khai hoaëc nôi Nhaø Taïm.

THAM DÖÏ ÑAÏI HOÄI LOØNG CHUÙA THÖÔNG XOÙT 2016 
CUÛA PHUÏ TÆNH DCCT HAÛI NGOAÏI QUA INTERNET
Keå töø naêm 2000 khi Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan 
Phaoloâ II thieát laäp vieäc cöû haønh Leã Kính Loøng 
Chuùa Thöông Xoùt trong toaøn theå Giaùo Hoäi vaøo 
Chuùa Nhaät II Phuïc Sinh, Phuï tænh Doøng Chuùa 
Cöùu Theá Haûi Ngoaïi vaø Cô Sôû Truyeàn Thoâng Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp vôùi söï coäng taùc cuûa raát nhieàu 
thieän nguyeän vieân ñaõ toå chöùc Ñaïi Hoäi Suy Toân 
Loøng Chuùa Thöông Xoùt taïi mieàn Nam California 
ñöôïc tham döï bôûi nhieàu tín höõu khaép Hoa Kyø 
vaø ngay caû caùc quoác gia khaùc. Naêm nay, ñuùng 
trong Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt, Ñaïi hoäi 
Loøng Chuùa Thöông Xoùt laàn thöù 16 ñöôïc toå chöùc 
taïi Auditorium cuûa California State University of 
Long Beach vaøo Chuùa nhaät ngaøy 3 thaùng 4 töø 8 
giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu (giôø California).
Nhöõng ai ôû xa coù theå tham döï baèng caùch leân 
internet, vaøo youtube.com vaø tìm Ñaïi Hoäi LCTX 
2016 (Long Beach).

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 3/4/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  OÂ/B Leâ Trung Thöôïc 972-989-9307
2412 Richland Dr., Garland, TX 75044 

***Löu YÙ: Giaùo khu 1 ñoïc kinh luùc 6pm ***
Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Minh Hueá 214-909-6976

2102 Meridith Ln., Garland, TX 75042
Giaùo Khu  4  OÂ/B Nguyeãn Vieät Khanh 214-470-0539

1002 Fairhaven Dr., Garland, TX 75040 
Giaùo Khu 7OÂ/B Traàn Ñình Hieàn 214-578-6190 

435 St. Andrew Dr., Allen, TX 75002
Giaùo Khu 11 OÂ/B Nguyeãn Baù Tri 512-763-2789

314 High Point Dr., Murphy, TX 75094
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     BÖÕA AÊN & VEÙ SOÁ UÛNG HOÄ PHOØ SÖÏ SOÁNG 
                      GÍAO PHẬN  DALLAS
      THE BISHOPS 23RD ANNUAL PRO-LIFE   
                         DINNER SUPPORT
Nhaèm yeåm trôï Muïc Vuï Phoø Söï Soáng cuûa Giaùo phaän 
Dallas, Ñöùc Cha Kevin Farrell keâu goïi caùc giaùo xöù coá 
gaéng baûo trôï caùc baøn aên vaø mua veù soá uûng hoä cho 
Böõa AÊn Toái Phoø Söï Soáng seõ ñöôïc toå chöùc luùc 6 giôø 30 
chieàu thöù Baûy ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2016 taïi Irving 
Convention Center (500 West Las Colinas Boulevard, 
Irving, TX 75039), vôùi söï goùp maët ñaëc bieät cuûa Taøi töû 
Coâng giaùo Eduardo Veraùstegui (ñoùng trong caùc phim 
nhö “Bella” vaø “Paul Blart: Mall Cop 2”). 
* Baûo trôï Baøn aên: 1000 Myõ kim/baøn 10 ngöôøi töùc 100
Myõ kim/ngöôøi. (Trò giaù moãi phaàn aên laø 70 Myõ kim.)
* Mua Veù soá: 20 Myõ kim/veù; 60 Myõ kim/4 veù; 100
Myõ kim/8 veù. Caùc giaûi truùng laø Master Card Gift
Cards trò giaù 15,000 Myõ kim (Giaûi 1); 5,000 Myõ kim
(Giaûi 2); vaø 1,000 Myõ kim (Giaûi 3). (Taát caû caùc khoaûn
thueá lieân quan ñeán caùc giaûi thöôûng laø traùch nhieäm cuûa
ngöôøi truùng giaûi.)
Nhö Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ töøng noùi: “Nôi ñaâu
coù nhöõng Kitoâ höõu, nôi ñoù coù oác ñaûo cuûa loøng xoùt
thöông”, Giaùo xöù chuùng ta haõy coá gaéng goùp phaàn
qua Muïc Vuï Phoø Söï Soáng cuûa Giaùo phaän ñeå baøn tay
thöông xoùt cuûa Ñöùc Kitoâ ñeán ñöôïc vôùi caùc thai nhi vaø
nhöõng ngöôøi Meï ñang caàn giuùp ñôõ.
Sau caùc Thaùnh leã Chuùa nhaät Kính Loøng Chuùa Thöông
Xoùt (3/4), Quyù vò coù theå ghi danh vaø ñoùng tieàn nôi caùc
baøn ñeå ôû cuoái Nhaø thôø.

    TRÖÔØNG VIEÄT NGÖÕ CAÀN GIAÙO VIEÂN
Ñeå chuaån bò cho chöông trình Vieät ngöõ nieân hoïc 
2016-2017 saép ñeán, Tröôøng Vieät ngöõñangcaàn söï 
giuùp ñôõ cuûa caùc thieän nguyeän vieân trong Giaùo xöù.
Ñieàu kieän: Bieát hai ngoân ngöõ Vieät & Anh, ñoàng 
thôøi coù thôøi gian giuùp ñôõ vaøo caùc ngaøy Chuùa nhaät
Xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp vôùi Thaày Thanh Leâ taïi 
vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc vaøo Chuùa nhaät hoaëc 
qua soá ñieän thoaïi: 469-867-6025.

  CHÚC MỪNG BỔN MẠNG LEGIO MARIAE
Nhaân ngaøy Leã Truyeàn Tin 4/4 (ñöôïc dôøi töø thöù Saùu 
Tuaàn Thaùnh 25/3 theo lòch Phuïng vuï), Boån maïng cuûa 
Legio Mariae, Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo xöù Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp haân hoan chuùc möøng taát caû hoäi vieân. 

Töø khi Legio Mariae baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Giaùo xöù, 
hoäi ñaõ phaùt trieån maïnh meõ vaø gaët haùi nhieàu thaønh quaû 
toát ñeïp qua nhöõng coâng taùc thaêm vieáng vaø nhöõng lôøi 
caàu nguyeän . Xin Thieân Chuùa qua lôøi chuyeån caàu cuûa 
Ñöùc Maria ban cho caùc hoäi vieân nhieàu ôn laønh hoàn 
xaùc ñeå quí oâng baø anh chò em tieáp tuïc phuïc vuï Giaùo 
hoäi vaø Giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp hôn.   

                          LEGIO MARIAE
        THÖ MÔØI THAM DÖÏ LEÃ TRUYEÀN TIN 
“Laïy Nöõ Vöông laø Meï con, toaøn thaân con thuoäc veà 
Meï vaø moïi söï cuûa con laø cuûa Meï!”
Ñoù laø lôøi tuyeân höùa vaø taän hieán cho Ñöùc Meï trong 
ngaøy leã ACIES cuûa nhöõng ngöôøi con yeâu meán Meï seõ 
ñöôïc toå chöùc vaøo saùng thöù Baûy ngaøy 09/04/2016 taïi 
Thaùnh ñöôøng giaùo xöù nhaø.
Chöông trình buoåi leã nhö sau:
7 giôø 15 am: Kinh khai maïc Legioâ
7 giôø 30: Cha Linh giaùm noùi veà yù nghóa daâng mình 
cho Ñöùc Meï, sau ñoù taát caû moïi ngöôøi tieán leân baøn thôø 
daâng lôøi taän hieán
8 giôø 00: Thaùnh leã. 
9 giôø: Ñieåm taâm & Baùo caùo hoaït ñoäng taïi Nhaø 
Gieârañoâ.
Hoäi traân troïng kính môøi quyù oâng baø anh chò, coäng 
ñoàng daân Chuùa ñeán tham döï ñeå taï ôn vaø yeâu meán Ñöùc 
Meï. Nguyeän xin Chuùa Ba Ngoâi vaø Meï Maria ban traøn 
ñaày hoàng aân cho quyù oâng baø, anh chò.
T/M Legio Mariae Giaùo xöù Ñöùc Meï HCG
Vuõ Tieán Coâng (Tröôûng Curia)

       SINH HOAÏT GIAÙO LYÙ THAÙNG 4/2016
1. Vaøo caùc ngaøy thöù Ba trong Thaùng Tö (5, 12, 19 & 
26/4), sau Thaùnh leã 7 pm, Sô Vaân seõ coù moät lôùp höôùng 
daãn caàu nguyeän cho taát caû moïi ngöôøi trong giaùo xöù taïi 
Nhaø thôø töø 7:45 pm – 9 pm. Nhöõng ai muoán moân hoïc 
naøy ñöôïc tính vaøo chöông trình Giaùo lyù 150 giôø, xin 
ghi danh vôùi Chò Nguyeãn Hieáu ôû soá ñieän thoaïi (214) 
235-3523 hoaëc email ôû hieutayninh71@yahoo.com. 
Khoâng coù leä phí cho Lôùp hoïc naøy.

2. Vaøo caùc toái thöù Tö trong Thaùng Tö (6, 13, 20 & 
27/4), Cha Chính xöù seõ höôùng daãn Moân hoïc Phuïng 
Vuï (10 giôø) trong Chöông trình Giaùo lyù 150 giôø töø
7 pm – 9:30 pm taïi Phoøng 139 ôû Trung Taâm An 
Phong. Leä phí 30 Myõ kim. Xin ghi danh vôùi Chò 
Nguyeãn Hieáu ôû soá ñieän thoaïi (214) 235-3523 hoaëc 
email ôû hieutayninh71@yahoo.com. Cuõng coù theå 
ghi danh online: http://www.signupgenius.com/
go/10c0f4ea9a722abfc1-liturgy
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   CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG CA ÑOAØN FIAT
                    LỄÅ TRUYEÀN TIN 4/4
 Thöù Hai, ngaøy 4 thaùng 4, Giaùo hoäi möøng Leã Truyeàn 
Tin (ñöôïc dôøi töø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh 25/3 theo lòch 
Phuïng vuï), Boån maïng ca ñoaøn Fiat. Coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp xin Thieân 
Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân ôn laønh xuoáng cho 
ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû 
xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn daâng lôøi ca tuïng, ngôïi khen 
vaø caûm taï Thieân Chuùa.

     CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG GIAÙO KHU 7
Nhaân ngaøy leã kính Thaùnh Vincent Ferrer (ngaøy 5 
thaùng 4), boån maïng cuûa Giaùo khu 7, coäng ñoaøn Daân 
Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chuùc möøng 
giaùo khu 7.  Xin Chuùa, qua lôøi caàu baàu cuûa Thaùnh boån 
maïng ban cho moãi gia ñình trong giaùo khu ñöôïc muoân 
ôn laønh cuûa Chuùa, ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy 
moät toát ñeïp hôn. 

                  THEO CHAÂN LINH AÛNH: 
   “HAÕY LAØM CHO CAÛ THEÁ GIÔÙI BIEÁT MEÏ” 
Hoâm thöù Tö 23/4/2016, sau buoåi trieàu yeát chung vôùi 
hôn 30 ngaøn tín höõu vaø khaùch haønh höông taïi Coâng 
tröôøng Ñeàn Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ 
ñaõ ban pheùp laønh cho böùc Linh aûnh “Meï Haèng Cöùu 
Giuùp” cuûa só töû Doøng Chuùa Cöùu Theá AÙi Nhó Lan 
(Ireland). Ñöôïc bieát sau ñoù, böùc Linh aûnh naøy ñaõ ñöôïc 
ñöa veà nöôùc ñeå baét ñaàu moät cuoäc thaùnh du ñeán taát 
caû 26 Nhaø thôø Chính toøa cuûa AÙi Nhó Lan töø ngaøy 4/4 
ñeán ngaøy 15/5/2016. Ñaây laø moät hoaït ñoäng cuûa Naêm 
Thaùnh Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp kyû nieäm 150 naêm 
(1866-2016) Ñöùc Chaân phöôùc Giaùo hoaøng Pioâ IX giao 
böùc Linh aûnh Meï Haèng Cöùu Giuùp cho Doøng Chuùa Cöùu 
Theá vôùi meänh leänh: “Haõy laøm cho caû theá giôùi bieát 
Meï!”. Cuoäc haønh höông naøy baét ñaàu töø ngaøy 4/4 ñeán 
ngaøy 15/5/2016.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 27/3/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã Tuaàn Thaùnh: $29,820.00 
Tieàn Khaán: $1,463.00 
Tieàn Quaûng Caûo: $165.00 
CD Kinh Thaùnh: $208.00 
Ñaát Thaùnh (2nd Collection for Holy Land): $2,652.00 
Môùi Gia Nhaäp  Giaùo Xöù: 
     SDB 2718 $100.00 
     SDB 2719 $50.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0140 Ngoâ Vaên Tuøng $50.00 
0354 Nguyeãn Vaên Höôøng $20.00 
0391 Nguyeãn Bích Loan $5.00 
0423 Traàn Ngoïc Oanh $200.00 
0501 Ñaøo Huy Haûi $12.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0674 Nguyeãn Kim Phöông $20.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0706 Nguyeãn Ñình Höng $100.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $25.00 
0890 Leâ Hoaøng $5.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1073 Nguyeãn Thanh Nam $10.00 
1346 Buøi Xuaân Ñaït $100.00 
1548 Döông Ngoïc $5.00 
1608 Nguyeãn Thò Ñaøi $20.00 
1684 Mai Vieät $100.00 
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1958 Nguyeãn Ñöùc Taâm $20.00 
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $20.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2371 Hoaøng Tuaán $10.00 
2404 Evercare Pharmacy LLC $3,000.00 
2423 Traàn X. Ñònh $10.00 
2589 Döông Quang Thanh $10.00 
2596 Cao Sôn Ca $5.00 
2658 Phaïm Khaéc Nghóa $20.00 
2669 Phan Thò Ngoïc Luõy $10.00 
2686 Leâ Thanh Lieân $20.00 
2707 Buøi Thò Thanh $5.00 

AÅn Danh $200.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00
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MEÏ ANGELICA QUA ÑÔØI
Meï Mary Angelica, nöõ tu doøng chieâm nieäm Thaùnh Clara, 
ngöôøi noåi tieáng theá giôùi nhö vò saùng laäp Heä thoáng Truyeàn 
hình Lôøi Vónh Cöûu EWTN (Eternal Word Television 
Network) ñaõ töø traàn vaøo luùc 5 giôø chieàu taïi Hanceville, tieåu 
bang Alabama vaøo ngaøy Chuùa nhaät Phuïc sinh 27 thaùng 3 
vöøa qua, höôûng thoï 92 tuoåi.

Meï Angelica sinh naêm 1923 taïi thaønh phoá Canton, tieåu 
bang Ohio, vôùi teân goïi laø Rita Antoinette Rizzo. Ngaøy 15 
thaùng 8 naêm 1944, ôû tuoåi 21, Meï gia nhaäp doøng caùc nöõ 
tu chieâm nieäm Thaùnh Clara ôû Cleveland. Moät naêm sau 
Meï nhaän teân tu só laø Mary Angelica Truyeàn tin. Khoâng 
laâu sau ñoù, khi ñan vieän ôû Cleveland thaønh laäp moät ñan 
vieän môùi ôû Canton, Meï ñaõ ñöôïc choïn ñeán tu vieän môùi naøy. 
Meï khaán laàn ñaàu ngaøy 2 
thaùng 1 naêm 1947, vaø khaán 
troïn vaøo naêm 1953. Naêm 
1956, tröôùc cuoäc phaãu thuaät 
xöông soáng nguy hieåm, Meï 
ñaõ khaán höùa vôùi Chuùa, neáu 
Meï coù theå ñi laïi ñöôïc, Meï 
seõ laäp moät ñan vieän ôû mieàn 
Nam. Vaøo ngaøy 20 thaùng 5 
naêm 1962, Ñöùc Toång giaùm 
muïc Thomas Toolen cuûa 
Giaùo phaän Mobile ñaõ daâng 
hieán ñan vieän Ñöùc Baø caùc 
Thieân Thaàn taïi thaønh phoá 
Irondale, Alabama.

Taïi Irondale naøy, nhöõng yù töôûng cuûa Meï ñaõ hình thaønh 
vaø nhöõng caùch thöùc ñaëc bieät giaùo duïc ñöùc tin Coâng giaùo 
ñaõ daãn ñeán vieäc thöïc hieän caùc cuoäc noùi chuyeän trong caùc 
giaùo xöù, xuaát baûn caùc tôø rôi vaø saùch, roài caùc cô hoäi treân 
ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình. Vaøo khoaûng naêm 1980, caùc 
nöõ tu ñaõ bieán gara xe cuûa mình thaønh phoøng thu cuûa 
ñaøi truyeàn hình. Duø chæ coù voán kieán thöùc cuûa hoïc sinh 
trung hoïc, khoâng coù kinh nghieäm gì veà laõnh vöïc truyeàn 
hình, vaø vôùi soá voán chæ coù 200 ñoâ la trong nhaø baêng, vaøo 
ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1981, Meï ñaõ baét ñaàu Heä thoáng 
Truyeàn hình Lôøi Vónh Cöûu (EWTN) vaø laøm chuû tòch vaø 
giaùm ñoác ñieàu haønh. Duø vaøi laàn gaàn bò khaùnh kieät taøi saûn 
nhöng Meï ñaõ töø choái kieám tieàn baèng caùc quaûng caùo, chæ 
döïa vaøo söï ñoùng goùp cuûa caùc khaùn giaû. Sau 34 naêm, Heä 
thoáng Truyeàn hình Lôøi Vónh Cöûu laø heä thoáng truyeàn 
thoâng veà toân giaùo roäng lôùn nhaát theá giôùi vôùi 11 keânh 
truyeàn hình rieâng bieät baèng nhieàu thöù tieáng, phaùt ñeán vôùi 
hôn 264 trieäu gia ñình ôû 145 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå. 
Chöông trình “Mother Angelica Live”, trong ñoù söï haøi 
höôùc vaø khaû naêng thoâng truyeàn ñöùc tin Coâng giaùo cho caû 
ngöôøi Coâng giaùo vaø khoâng Coâng giaùo cuûa Meï ñöôïc bieát, 
baét ñaàu naêm 1983. Caùc chöông keá tieáp cuûa chöông trình 
tieáp tuïc phaùt soùng ñeàu ñaën vaø ñöôïc dòch 

sang caùc thöù tieáng, bao goàm tieáng Taây ban nha, Ñöùc vaø 
Ucraina.

Beân caïnh vieäc thaønh laäp Heä thoáng Truyeàn hình Lôøi Vónh 
Cöûu (EWTN) vaø Ñan vieän Ñöùc baø caùc Thieân Thaàn, Meï 
cuõng thaønh laäp doøng caùc nhaø truyeàn giaùo Phanxicoâ cuûa Lôøi 
Vónh Cöûu (Franciscan Missionaries of the Eternal Word), 
moät coäng ñoaøn nam tu, ñaët truï sôû taïi Irondale. Meï cuõng laäp 
Hoäi Hieäp só Thaùnh Theå (Knights of Holy Eucharist). Naêm 
1995, Meï ñöôïc Thieân Chuùa soi saùng thaønh laäp moät ñan 
vieän môùi vaø moät nhaø thôø treân khu ñaát roäng 400 maãu taây ôû 
vuøng noâng thoân Hanceville, Alabama. Vaøo naêm 1999, caùc 
nöõ tu ñaõ di chuyeån töø Irondale ñeán choã môùi ôû Hanceville 
naøy. Ñan vieän Ñöùc baø caùc Thieân Thaàn vaø ñeàn thaùnh Thaùnh 
Theå ñöôïc daâng hieán vaøo thaùng 12 naêm 1999. Ñeàn thaùnh 

naøy trôû thaønh moät trong 
nhöõng nôi ñöôïc caùc khaùch 
du lòch thaêm vieáng nhieàu 
nhaát ôû tieåu bang Alabama. 
Tröôùc khi Meï thoâi giöõ chöùc 
vuï Chuû tòch vaø giaùm ñoác 
ban ñieàu haønh, taïp chí Time 
ñaõ mieâu taû Meï Angelica 
“ñöôïc cho laø ngöôøi phuï nöõ 
Coâng giaùo aûnh höôûng nhaát 
Hoa kyø.”

Trong cuoäc ñôøi mình, Meï 
ñaõ chieán ñaáu vôùi beänh taät 
vaø caùc thöû thaùch theå lyù. 
Vaøo ñeâm Giaùng sinh naêm 

2001, Meï ñaõ bò ñoät quî vì suy nhöôïc vaø xuaát huyeát naõo, 
daãn ñeán haäu quaû laø Meï bò lieät moät phaàn vaø khoâng theå noùi 
ñöôïc. Nhöõng naêm cuoái Meï soáng aâm thaàm laëng leõ beân caùc 
chò em nöõ tu trong ñan vieän ôû Hanceville.

Ñöôïc tin Meï Angelica qua ñôøi, Ñöùc Toång Giaùm muïc 
Joseph Kurtz cuûa Toång Giaùo phaän Louisville, tieåu bang 
Kentucky, vaø laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø, ñöa 
ra moät tuyeân boá trong ñoù coù ñoaïn vieát: “Meï Angelica phaûn 
aûnh söù maïng ra ñi rao giaûng Tin Möøng… vaø nhö nhöõng vò 
rao giaûng taøi ba nhaát, Meï ñaõ söû duïng caùc coâng cuï truyeàn 
thoâng cuûa thôøi ñaïi ñeå thöïc hieän meänh leänh naøy… Hoaït ñoäng 
cuûa Meï ñöôïc baét ñaàu trong Tu vieän ñaõ ñeán vôùi toaøn theá 
giôùi. Meï cho thaáy moät khaû naêng ñoäc ñaùo trong vieäc truyeàn 
giaùo vaø moät laàn nöõa chöùng toû söï ñoùng goùp soáng coøn cuûa 
caùc nöõ tu. Meï laø daáu chæ ñaùng thuyeát phuïc veà vieäc laøm theá 
naøo ñeå moät söï khôûi ñaàu beù moïn nhaát coù theå sinh hoa keát 
traùi doài daøo.”

Thaùnh leã an taùng cuûa Meï ñöôïc cöû haønh vaøo thöù Saùu ngaøy 
1 thaùng 4 taïi Ñeàn thaùnh Thaùnh Theå ôû Hanceville do Ñöùc 
Toång Giaùm muïc Charles Chaput cuûa Toång Giaùo phaän 
Philadelphia chuû söï. Sau ñoù, thi haøi Meï seõ ñöôïc choân caát 
taïi nhaø thôø haàm moä cuûa ñeàn thôø. 
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Tuaàn 95
THÖ DO THAÙI
(chöông 01-07)

    TOÅNG QUAÙT
    Caùc hoïc giaû ngaøy nay cho raèng taùc phaåm maø ta goïi laø 
Thö Do Thaùi thaät ra khoâng phaûi laø moät laù thö, cuõng khoâng 
phaûi do thaùnh Phaoloâ vieát, vaø cuõng chaúng göûi cho tín 
höõu Do thaùi. Theá nhöng nhöõng khaúng ñònh ñoù vaãn khoâng 
laøm maát ñi taàm quan troïng cuûa taùc phaåm naøy. Thaät vaäy, coù 
theå xem taùc phaåm naøy laø moät baøi giaûng ñöôïc bieân soaïn 
coâng phu, vaø laø moät trong nhöõng baøi giaûng coå xöa coøn giöõ 
laïi ñöôïc. Taùc phaåm naøy quan troïng vì hai lyù do. Tröôùc heát, 
taùc phaåm chöùa ñöïng neàn thaàn hoïc phong phuù veà ôn cöùu 
ñoä trong Chuùa Kitoâ, taäp trung vaøo söï cheát cuûa Chuùa Kitoâ 
nhö haønh ñoäng cöùu ñoä. Keá ñeán, hôn baát cöù taùc phaåm naøo 
khaùc, thö Do thaùi cho thaáy vieäc giaûi thích Thaùnh Kinh Cöïu 
Öôùc quan troïng nhö theá naøo trong ñôøi soáng Giaùo hoäi thôøi 
sô khai. Caùch cuï theå hôn, coù theå toùm löôïc noäi dung giaùo lyù 
cuûa Thö Do thaùi trong ba ñieåm chính:
(1) Chuùa Kitoâ ñöôïc trình baøy nhö Lôøi toái haäu cuûa Thieân 
Chuùa, Lôøi ñoù ñöôïc theå hieän trong cuoäc soáng vaø caùi cheát 
cuûa moät con ngöôøi coù teân laø Gieâsu vaø cuõng chính laø Con 
Thieân Chuùa; (2) Chuùa Kitoâ ñöôïc trình baøy nhö vò thöôïng 
teá duy nhaát vaø vónh cöûu, vaø caùi cheát töï hieán cuûa Ngöôøi ñaõ 
chuoäc moïi toäi loãi, khai môû giao öôùc môùi vaø môû ñöôøng cho 
ta ñeán vôùi Thieân Chuùa; (3) Chuùa Kitoâ laø maãu möïc maø caùc 
Kitoâ höõu phaûi noi theo trong ñöùc tin vaø hi voïng.
Coù theå chia Thö Do Thaùi thaønh 4 phaàn chính:
- Thieân Chuùa ngoû lôøi nôi Con cuûa Ngaøi (1,1 – 4,13)
- Caäy troâng vaøo hieán teá cuûa Chuùa Gieâsu (4,14 – 10,31)
- Quyeàn naêng cuûa ñöùc tin (10,32 – 12,29)
- Nhöõng chæ thò cuoái cuøng vaø keát luaän (13,1-25)
    LÔØI TÖÏA (1,1-4)
    Gioáng nhö Tin Möøng Gioan vaø Thö thöù nhaát cuûa 
Gioan, Thö Do thaùi môû ñaàu baèng Lôøi töïa, nhaán maïnh ñeán 
yù töôûng veà Lôøi (x. Ga 1,1-18; 1Ga 1,1-4). Tuy nhieân, 
ñieåm nhaán cuûa moãi taùc phaåm coù theå khaùc nhau. Thö 
Do thaùi nhaán maïnh vieäc laøm sao ñeå nghe vaø ñaùp laïi maïc 
khaûi cuûa Thieân Chuùa. Thöôû xöa, Thieân Chuùa ñaõ ngoû lôøi 
baèng nhöõng caùch khaùc nhau trong Thaùnh Kinh, nhöng ñeán 
thôøi sau heát naøy, Ngaøi trao ban moät söù ñieäp môùi nôi Con 
cuûa Ngaøi laø Chuùa Gieâsu. Ñaây laø khaúng ñònh voâ cuøng 
quan troïng ñoái vôùi caùc Kitoâ höõu vì ta xaùc tín raèng chæ nôi 
Chuùa Gieâsu, nhaân loaïi môùi gaëp ñöôïc Lôøi söï thaät vaø söï 
soáng. Xaùc tín naøy giuùp ta vöõng taâm tieán böôùc theo nhöõng 
giaù trò cuûa Tin Möøng cho duø chung quanh ta luoân coù 
nhöõng lôøi môøi moïc ñaày haáp daãn cuûa ñuû thöù chuû thuyeát vaø 
loái soáng ñöôïc goïi laø hieän ñaïi, taân thôøi.
Ñaáng Thieân Chuùa ñaõ ngoû lôøi trong Cöïu Öôùc vaø cuoái cuøng 
ngoû lôøi nôi Chuùa Con chæ laø moät Thieân Chuùa duy nhaát. 

Cuõng vì theá, coù theå vaän duïng Thaùnh Kinh Cöïu Öôùc ñeå giaûi 
thích veà con ngöôøi vaø coâng trình cuûa Chuùa Gieâsu, vaø ta seõ 
thaáy ñieàu naøy raát roõ trong Thö Do thaùi. Ngöôøi Kitoâ höõu toân 
kính Saùch Thaùnh goàm caû Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. Phöông 
phaùp Hoïc Thaùnh Kinh trong 100 tuaàn môøi goïi chuùng ta ñoïc 
toaøn boä Thaùnh Kinh, caû Cöïu Öôùc laãn Taân Öôùc. Hoïc hoûi 
Cöïu Öôùc khoâng nhöõng khoâng laøm ta xa caùch Chuùa Gieâsu 
nhöng traùi laïi, giuùp ta hieåu Taân Öôùc hôn vaø ñeán gaàn Chuùa 
Gieâsu hôn.
    Caâu 2 vaø 3 laøm ta lieân töôûng ñeán nhöõng thaùnh thi thôøi 
Giaùo hoäi sô khai (Phil 2,6-11; Col 1,15-20), nhaán maïnh 
moái lieân heä thieát thaân cuûa Chuùa Gieâsu vaø Chuùa Cha, keå 
caû söï tieàn höõu cuûa Chuùa Con vaø vai troø cuûa Ngöôøi trong 
coâng trình taïo döïng: “Ngöôøi laø phaûn aùnh veû huy hoaøng, 
laø hình aûnh trung thöïc cuûa baûn theå Thieân Chuùa… Ngöôøi 
duøng lôøi quyeàn naêng maø duy trì vaïn vaät.”
Phaàn cuoái cuûa caâu 3 noùi ñeán hoaït ñoäng cöùu ñoä cuûa Chuùa 
Con, hy teá chuoäc toäi, söï toân vinh… taát caû seõ laø chuû ñeà cuûa 
phaàn II trong Thö Do thaùi. Caâu 4 giôùi thieäu chuû ñeà seõ ñöôïc 
khai trieån tieáp theo laø söï cao troïng cuûa Con Thieân Chuùa.            
NHAÂN TÍNH CUÛA CHUÙA GIEÂSU (2,5-18)
Taùc giaû Thö Do thaùi nhaán maïnh raèng Chuùa Kitoâ cao troïng 
hôn caùc thieân thaàn, vaø oâng nhaán maïnh ñieàu naøy töø hai goùc 
ñoä. Trong chöông 1, Chuùa Kitoâ cao troïng hôn caùc thieân 
thaàn vì Ngöôøi laø Con Thieân Chuùa. Trong chöông 2, taùc giaû 
tieáp tuïc nhaán maïnh söï cao troïng naøy nhöng töø goùc ñoä con 
ngöôøi. Taùc giaû trích daãn Thaùnh vònh 8 ñeå noùi ñeán söï cao 
caû cuûa con ngöôøi, nhöng oâng coù caùch giaûi thích ñoäc ñaùo. 
Tröôùc heát, taùc giaû hieåu Thaùnh vònh naøy khoâng phaûi noùi 
veà nhaân loaïi caùch chung nhöng noùi veà con ngöôøi Gieâsu: 
“Con ngöôøi ñoù chính laø Ñöùc Gieâsu” (2,9). Keá ñeán, taùc giaû 
giaûi thích caùch khaùc yù nghóa nguyeân thuyû cuûa Thaùnh vònh. 
Thaùnh vònh vieát: “Chuùa ñaõ laøm cho con ngöôøi thua keùm 
caùc thieân thaàn trong moät thôøi gian ngaén.” Taùc giaû giaûi thích 
veà Chuùa Gieâsu raèng con ngöôøi Gieâsu cao troïng hôn caùc 
thieân thaàn nhöng ñaõ phaûi thua keùm caùc thieân thaàn trong 
thôøi gian ngaén, töùc laø khi Ngöôøi chòu khoå hình (2,9) nhöng 
roài ñöôïc Thieân Chuùa ban vinh quang danh döï laøm muõ trieàu 
thieân (2,10).
Ñieàu ñaùng quan taâm nhaát laø taùc giaû nhaán maïnh raèng Chuùa 
Gieâsu phaûi chia seû nhaân tính cuûa loaøi ngöôøi caùch troïn veïn: 
“Vì con caùi thì ñeàu chung moät huyeát nhuïc, neân Ñöùc Gieâsu 
ñaõ cuøng mang laáy huyeát nhuïc ñoù” (2,14) vaø Ngöôøi neân 
gioáng anh em mình veà moïi phöông dieän (2,17). Theá nhöng 
chính nhôø ñoù maø söï cheát cuûa Ngöôøi môùi ñem laïi ôn cöùu ñoä 
cho moïi ngöôøi, giaûi thoaùt hoï khoûi voøng noâ leä toäi loãi.
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On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews,
Jesus came  and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them 

his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them again, “Peace be with 
you. As the Father has sent me, even so I send you.” 22 And when he had said this, he breathed on them, and said to them, 
“Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained.”
24 Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. 25 So the other disciples told him, 
“We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see in his hands the print of the nails, and place  my finger in the 
mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe.” 26 Eight days later, his disciples were again in the house, 
and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said, “Peace be with you.” 
27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not 
be faithless, but believing.” 28 Thomas answered him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed 
because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe.” 30 Now Jesus did many other signs in the 
presence of the disciples, which are not written in this book; 31 but these are written that you may believe that Jesus is the 
Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.

Meditation: Do you know the joy of the resurrection? 
The Risen Lord Jesus revealed the glory of his 

resurrection to his disciples gradually and over a period 
of time. Even after the apostles saw the empty tomb and 
heard the reports of Jesus’ appearance to the women, 
they were still weak in faith and fearful of being arrested 
by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them 
he offered proofs of his resurrection by showing them the 
wounds of his passion, his pierced hands and side. He 
calmed their fears and brought them peace, the peace 
which reconciles sinners and makes us friends of God.

Live and proclaim the Gospel of mercy in the 
power of the Holy Spirit

Jesus did something which only love and trust can do. 
He commissioned his weak and timid apostles to bring 
the good news of the Gospel to the ends of the earth. 
This sending out of the disciples is parallel to the sending 
out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his 
mission through his perfect love and obedience to the 
will of his Father. He called his first disciples and he now 
calls each one of  us to do the same. Just as he gave his 
first disciples the gift of the Holy Spirit, so he breathes on 
each of us the same Holy Spirit who equips us with new 
life, power, joy, and courage to live each day as followers 
of the Risen Lord.

The last apostle to meet the resurrected Lord was the 
first to go with him to Jerusalem at Passover time. The 
apostle Thomas was a natural pessimist. When Jesus 
proposed that they visit Lazarus after receiving news of 
his illness, Thomas said to the disciples: “Let us also go, 

that we may die with him” (John 11:16). While Thomas 
deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with 
Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus’ death, 
Thomas made the mistake of withdrawing from the other 
apostles. He sought loneliness rather than fellowship in 
his time of trial and adversity. He doubted the women who 
saw the resurrected Jesus and he doubted his own fellow 
apostles.

Through the gift of faith we recognize the Risen 
Lord and receive new life

When Thomas finally had the courage to rejoin the 
other apostles, the Lord Jesus made his presence known 
to him and reassured him that he had indeed overcome 
death and risen again. When Thomas recognized his 
Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly 
Lord and truly God! Through the gift of faith we, too, 
proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. 
He died and rose that we, too, might have new life in him. 
The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit that 
we may know him personally and walk in this new way of 
life through the power of his resurrection. Do you believe 
in the good news of the Gospel and in the power of the 
Holy Spirit to bring you new life, hope, and joy?

“Lord Jesus Christ, through your victory over sin and 
death you have overcome all the powers of sin and 
darkness. Help me to draw near to you and to trust in 
your life-giving word. Fill me with your Holy Spirit and 
strengthen my faith in your promises and my hope in the 
power of your resurrection.”

“Unless I see - I will not believe”

Scripture: John 20:19-31












