
      
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 THỨ 11 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 12/6/2016

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



Ở đây tôi muốn ghi ra 
Hướng dẫn bằng tiếng Anh 
của Ban Phụng Tự Giáo 
phận Dallas về vấn đề này 
để chúng ta cùng tham khảo: 
“The faithful are advised not 
to wear caps, tank tops or 
jersey shorts during Mass. 
Women are also asked not 
to wear spaghetti-strap tops, 
short skirts, skimpy shorts or 
sleeveless shirts with plunging 

necklines. Simply put - beach wear, lounge wear, etc. are 
not appropriate attire.” 

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng có những người vì trường hợp 
chẳng đặng đừng khi đi Lễ phải mặc y phục nghề nghiệp 
của mình (y tá chẳng hạn đi thẳng đến nhà thờ từ bệnh 
viện). Tuy nhiên, bình thường ra, chúng ta nên ăn mặc 
như thế nào để phản ánh tính cách trọng thể của Thánh 
lễ và của Phụng vụ nói chung. Dù sao đi nữa, trong mọi 
trường hợp, chúng ta phải thận trọng và đừng xét đoán 
hoặc đàm tiếu về cách ăn mặc của người khác, chẳng hạn 
như:  “Ông Bà có thấy người đó ăn mặc ra sao trong 
Thánh lễ bữa nay không?” Nếu cần phải nhắc nhở, chúng 
ta hãy tỏ ra sự tế nhị, nhẹ nhàng và kín đáo.

Y phục chúng ta mặc nói lên rất nhiều về những điều 
chúng ta trân trọng. Nếu chúng ta là Thừa tác viên đọc 
Sách Thánh, cho Rước Lễ, hoặc Xướng hát, chúng ta cần 
phải cẩn trọng trong việc ăn mặc để khỏi làm cho cộng 
đoàn lo ra chia trí. Xin các phụ huynh vui lòng để ý đến 
cách ăn mặc của con em mình, nhất là các em Giúp Lễ 
(qui định quần tối, áo sơ mi, giày đen), để chúng ý thức 
được tầm quan trọng của Thánh Lễ. 

Chúng ta luôn ăn mặc chỉnh tề khi chúng ta tham dự 
những biến cố như đám cưới, lễ ra trường, khi xin việc. 
Thế thì tại sao chúng ta lại không thể ăn mặc trang nhã và 
lịch sự khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật là biến cố quan 
trọng nhất trong cuộc sống hằng tuần của người Công 
giáo? Cách thức ăn mặc là một trong những dấu chỉ về 
lòng kính trọng của chúng ta đối với sự hiện diện của 
Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, cũng như đối với 
dân thánh của Người.

Nếu ai đã từng đi hành 
hương Rôma (Ý) và muốn 

đến thăm Đền thờ Thánh Phêrô 
tại Vatican hoặc một số thánh 
đường lớn khác, họ đều được 
các hướng dẫn viên du lịch lưu 
ý là phải mặc quần áo lịch sự, 
không được bận áo T-shirts, 
quần shorts và váy quá ngắn, 
áo hở vai, hở ngực, cũng như 
không mang dép, không đội 
mũ. Trong trường hợp nếu ai lỡ 
quên lời căn dặn này của hướng dẫn viên du lịch thì ngay 
tại cửa ra vào các Thánh đường đã có ban trật tự phát cho 
một khăn choàng lớn để phủ vai hoặc quấn quanh bụng 
để phủ kín đầu gối. Qui tắc y phục trong các Thánh đường 
này được áp dụng cho cả bốn mùa, kể cả vào mùa Hè khi 
nhiệt độ lên đến 40 độ C tức 104 độ F.

Qui tắc y phục trong nhà thờ là một đề tài hết sức tế nhị 
bởi có người có thể cho rằng Thiên Chúa đâu bắt bẻ cách 
ăn mặc, miễn sao có lòng là được rồi (!) Chắc chắn “cái 
áo không làm nên thầy tu” (L’habit ne fait pas le moine) 
như một câu ngạn ngữ Pháp nêu lên, nhưng đằng khác 
chúng ta đừng quên câu “y phục xứng kỳ đức”. Chúng ta 
cũng nên nhớ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội 
ngày càng trần tục hoá (secularization), đánh mất dần đi 
ý thức phân biệt giữa sự thánh thiêng (sacredness) và sự 
phàm tục (profanity), giữa tính cách công cộng (public) 
và tính cách cá nhân (private). Một điều cần ghi nhớ là 
khi chúng ta bước vào nhà thờ là chúng ta bước vào không 
gian thánh thiêng (sacred space) nơi con người tiếp xúc 
với Thiên Chúa một cách đặc biệt và thời gian cử hành 
phụng vụ là thời gian thánh thiêng (sacred time) mà qua 
đó con người được kết hợp với Thiên Chúa trong sự vĩnh 
cửu (eternity).

Chắc chắn một điều là không Giám mục hoặc Linh 
mục nào lại không muốn giáo dân đến với Chúa và cộng 
đoàn trong các Thánh lễ hoặc các buổi Phụng vụ. Tuy 
nhiên, với lòng kính mến đối với Thiên Chúa và sự tôn 
trọng đối với cộng đoàn, cũng như làm gương cho các em 
nhỏ, chúng ta cần phải để ý đến cách ăn mặc trong nhà 
thờ. Đó cũng là lý do tại sao các giáo dân không muốn 
thấy linh mục ăn mặc bê bối, luộm thuộm, nhất là khi cử 
hành phụng vụ. LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi. 

           Gl 2, 20
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

• Chúa Nhật 12/6. Tuần 11 Thường niên, năm C.
• Thứ Hai 13/6: Lễ Thánh Antôn Pađua, Linh mục &

Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
• Thứ Ba 14/6: Tuần 11 Thường niên.
• Thứ Tư 15/6: Tuần 10 Thường niên.
• Thứ Năm 16/6: Tuần 11 Thường niên.
• Thứ Sáu 17/6: Tuần 11 Thường niên.
• Thứ Bảy 18/6: Biệt kính Đức Mẹ.
• Chúa Nhật 19/6: Tuần 12 Thường Niên, năm C.

Kỷ niệm 28 năm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô
II tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam.
Ngày Hiền Phụ.

SINH HOẠT PHỤNG VỤ 
Eucharistic Adoration

Thursday June 16th from 8pm-9pm
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration with 
music, Scripture & reflection in accordance with Pope 
Francis’s intentions, personal prayer time, and optional 

Sacrament of Reconciliation

Corpus Domini
All young adults are invited  

MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ (19/6)

Năm nay, Giáo xứ sẽ mừng Lễ Bổn mạng Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp trong Thánh lễ 12 giờ trưa Chúa nhật 19/6. 
Chủ tế Thánh lễ là Đức Cha Gregory Kelly, Giám mục Phụ 
tá Giáo phận Dallas. Sau Thánh lễ sẽ có bữa ăn trưa tại Hội 
trường Thánh An Phong do Giáo xứ khoản đãi. Kính mời 
Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự đông đủ.

Ngoài ra, Giáo xứ vẫn có các Thánh lễ 5 pm thứ Bảy 
ngày 18/6 và 7:30 am, 10 am và 5:30 pm vào ngày Chúa 
nhật 19/6 như thường lệ.
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RAO HÔN PHỐI

Lần II

v Anh Lương Michael, con ông Lương Đặng Hưng và bà
Lương Thu Vân, sẽ kết hôn với chị Trần Thị Mai Trang,
con ông Trần Việt Hà và bà Nguyễn Thị Thanh Nga,
vào ngày thứ Bảy 20/8/2016

v Anh Nguyễn Trần Văn, con ông Nguyễn Văn Khoản và
bà Trần Thị Ngọ, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Emily, con
ông Nguyễn Ngọc Tâm và bà Ngô Thị Minh Tú, vào
ngày thứ Bảy 27/8/2016

Lần III

v Anh Nguyễn Hoàng Thạch, con ông Nguyễn Đức Tuệ
và bà Hoàng Kim Lan, sẽ kết hôn với chị Trương Thị
Mộng Trinh, con ông Trương Văn Dưng và bà Nguyễn
Thị Ái vào ngày 23/6/2016.
Anh Thạch và cha mẹ hiện cư ngụ tại Garland, TX. Chị
Mộng Trinh và cha mẹ cư ngụ tại huyện Cần Đước,
tỉnh Long An, Việt Nam.

v Anh Nguyễn Trung Kiên, con ông Nguyễn Đức Thiêm
và bà Trần Thị Huệ, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Vũ Linh
Thảo, con ông Nguyễn Thanh Phương (qua đời) và bà
Nguyễn Thị Xuân Hoa, vào ngày thứ Bảy 9/7/2016

v Anh Tommy Trọng Nguyễn, con ông Nguyễn Văn Phú
và bà Mai Thị Dương (qua đời), sẽ kết hôn với chị
Tracy Trâm Phạm, con ông Phạm Công Bài và bà Phạm
Thị Vân, vào ngày thứ Bảy 16/7/2016

v Anh Úy Minh Hải, con ông Úy Đề và bà Trương Thị
Dưng, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, con
ông Nguyễn Hữu Thiện và bà Bùi Thị Ngọc Báu, vào
ngày thứ Bảy 23/7/2016

v Anh Đỗ Duy Thức, con ông Đỗ Lâm Tuyền và bà
Nguyễn Huyền Trang, sẽ kết hôn với chị Đỗ Kim Chi,
con ông Đỗ Văn Hi và bà Bùi Thị Mùi, vào ngày thứ
Bảy 30/7/2016

Ai biết những đôi này có ngăn trở gì xin báo cho cha 
chánh xứ.

Đọc Kinh Tôn Vương
Chúa Nhật Ngày 12/6/2016 - 7:00 PM

Giáo Khu 1    Ô/B Nguyễn Văn Tuynh 214-501-4173
          2102 Sword Dr., Garland TX 75044

Giáo Khu 4    Ô/B Bùi Hải  972-375-6994
          2830 Grasmere St., Garland, TX 75040

Giáo Khu 5    A/C Ngọc Uyên  469-386-9924
          3804 Alamdre Lane, Richardson, TX 75082

Giáo Khu 8   Ô/B Nguyễn Trọng  469-682-9629
         3401 Knight Dr., Rowlett, TX 75089

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  
Đọc kinh tối thứ Bảy ngày 18/6/2016 lúc 7:30 PM 
Tại nhà Ô. B. Phạm Thới 
1902 Vail Dr. Garland, TX 75044 
Phone: 214-535-5251 

CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn 
vào ngày thứ Bảy 11/6/2016 của đôi tân hôn:

Dan Tröông & Ngoïc Traàn
và

Phuùc Ñoã & Kim Sa Nguyeãn
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống 

trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.

NHÓM BÁC ÁI HỚT TÓC & GÂY QUỸ 
GIÚP NGƯỜI NGHÈO 

Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ 
chức Hớt Tóc gây quĩ giúp Người Nghèo tại Hội quán 
Giê-ra-đô trong hai ngày thứ Bảy 11/6 và Chủ Nhật 12/6  
do một số các Anh Chị Em hớt tóc chuyên nghiệp trong 
Giáo Xứ phụ trách.

Ngoài ra vào ngày Chủ Nhật 12/6 và 19/6, Nhóm sẽ 
có bán Nến, CD nhạc đạo, Hoa, Tranh ảnh trên Aluminum 
về Lòng Thương Xót Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp... 

Kính mời quí Ông Bà Anh Chị Em ủng hộ việc gây 
quĩ giúp Người Nghèo.
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ĐỨC THÁNH CHA RA LUẬT 
BÃI CHỨC GIÁM MỤC VÀ BỀ TRÊN DÒNG 

KHI LƠ LÀ XỬ LÝ VỤ LẠM DỤNG 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành qui luật bãi 
chức các giám mục và các Bề trên cấp cao các dòng tu khi 
lơ là, bỏ quên việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ 
em hoặc những người lớn dễ bị tổn thương.

 Qui luật trên đây được trình bày trong Tông Thư Tự 
Sắc ”Như một người mẹ yêu thương” (Come una madre 
amorevole), công bố hôm 4/6/2016 và bắt đầu có hiệu lực 
từ ngày 5/9/2016.

 ĐTC nhắc lại rằng giáo luật đã dự trù việc bãi chức 
vụ trong Giáo Hội các giám mục giáo phận và những 
người có chức vụ tương đương vì những lý do hệ trọng. 
Nay qua Tông thư này, ngài xác định rằng trong số các 
nguyên do hệ trọng ấy, có cả việc lơ là của các Giám mục 
trong việc thi hành chức vụ, đặc biệt liên quan đến những 
vụ lạm dụng tính dục trẻ em và những người lớn dễ bị tổn 
thương, như đã dự trù trong các Tự sắc ”Bảo vệ sự thánh 
thiêng của các bí tích” (Sacramentorum Sanctitatis 
Tutela) do Thánh Gioan Phaolô 2 ban hành và Đức Thánh 
Cha Biển Đức 16 tu chính.

 Tông thư tự sắc của ĐTC gồm 5 điều khoản, trong đó 
có qui định rằng:

- Giám mục giáo phận hoặc những vị có chức vụ
tương đương chỉ có thể bị cách chức nếu thiếu sót một 
cách khách quan trầm trọng đối với nghĩa vụ phải cần 
mẫn mà chức vụ đòi hỏi (1,2). Trong trường hợp những 
vụ lạm dụng tính dục trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn 
thương, chỉ cần sự thiếu sót ấy có tính chất trầm trọng 
(1,3). Các Bề trên cấp cao của các dòng tu và tu đoàn tông 
đồ thuộc quyền tòa thánh, cũng được đồng hóa với Giám 
mục giáo phận trong những trường hợp này (1,4).

 Khi có những dấu hiệu nghiêm trọng về sự thiếu sót 
như vừa nói, thì bộ có thẩm quyền của Tòa Thánh sẽ khởi 
sự điều tra, báo cho đương sự và cho họ khả năng cung 
cấp các văn kiện và chứng từ (2,1). Giám mục có thể 
được tự biện hộ theo các phương thế luật dự trù (2,2). 

 Nếu thấy nên cách chức Giám Mục, thì Bộ sẽ sớm 
công bố sắc lệnh cách chức (4,1), hoặc khuyên đương sự 
đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha trong thời hạn 15 
ngày, nếu Giám mục không trả lời trong thời hạn dự trù, 
thì Bộ công bố sắc lệnh cách chức (4,2)

 Quyết định của Bộ phải được Đức Thánh Cha phê 
chuẩn một cách đặc biệt. Trước khi quyết định chung kết, 
Đức Thánh Cha sẽ được một ban luật gia trợ giúp.

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 5/6/2016

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)

Tiền Thu Trong Các Thánh Lễ:    $11,929.00
Tiền Các Lễ Cưới:         $450.00

SDB Tên Số Tiền 
0250 Nguyễn Công Tâm             $5.00
0605 Vũ Quang Trung         $100.00
0661 Trần Quý Đôn           $20.00
0700 Vũ Ngọc Tùng             $2.00
0743 Ngô Bá Nhân         $100.00
1770 Hoàng Phi Long           $10.00
1830 Nguyễn Huy Đắc           $20.00
2185 Trương Dan           $20.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần             $5.00
2289 Hoàng Trọng Linh         $500.00
2472 Đoàn Phương Thảo           $10.00
2474 Nguyễn Thị Ru           $40.00
2475 Nguyễn Văn Hân             $5.00
2619 Phạm Đức Tân           $10.00
2657 Nguyễn Thanh Hiệp              $5.00

Gia Đình Ông Bà Cố Cha Hảo      $1,000.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục 
(Parish Center with Parking Lot Fund)

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)
Ngăn Số   Tên  Số Tiền
0451 Tân & Vân Phạm         $100.00
0452 Tân & Vân Phạm         $100.00
0481 Đinh Hồng Phước         $100.00
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TỔNG QUÁT
1. Tầm quan trọng của sách Công vụ

Sách Công Vụ là cuốn sách duy nhất trong bộ Tân
Ước đã nối kết câu truyện về Chúa Giêsu với câu truyện 
về Giáo Hội sơ khai. Nhờ đó không những chúng ta có 
thêm thông tin về Giáo Hội sơ khai mà còn hiểu thêm về 
những sách khác trong Tân Ước.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của sách Công Vụ không 
chỉ ngừng lại ở đây. Chúng ta tin rằng những gì được ghi 
lại trong Sách Thánh không chỉ là những lời liên quan 
đến quá khứ nhưng còn là lời Chúa nói với ta ngày nay. 
Vì thế những câu truyện trong sách Công Vụ là những 
mẫu điển hình, qua đó ta hiểu được cách thế Thiên Chúa 
hướng dẫn Dân Ngài, ngày xưa cũng như ngày nay. Dưới 
sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, thánh Luca đã viết 
sách Công Vụ trong ý hướng này. Trong số rất nhiều câu 
truyện, ngài đã chắt lọc những gì quan trọng nhất để làm 
mẫu mực cho đời sống Kitô hữu. Ngài tập trung vào một 
số câu truyện và mô tả thật sâu. Ngài nối kết truyện kể 
với các diễn từ, nhờ đó làm nên tổng thể cho những vấn 
đề được trình bày. Khi viết như thế, thánh Luca không 
chỉ đóng vai một sử gia thuần tuý nhưng còn như một 
mục tử cung cấp mẫu sống đức tin cho cộng đoàn tín hữu. 
Vì thế sách Công Vụ không chỉ đơn thuần là một tư liệu 
lịch sử nhưng trước hết và trên hết, là bài tường thuật đức 
tin. Thật vậy, ta có thể coi sách Công Vụ là bản trình bày 
lối sống Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu, được thể hiện 
cách sinh động nơi các Kitô hữu thuở ban đầu.

2. Lược đồ tổng quát
1,12 – 8,3 Giáo Hội tại Giêrusalem được khai sinh và

phát triển trong tác động của Thánh Thần
8,4 – 9,31 Cuộc bách hại và sự phát triển của Giáo Hội 

tại Giuđêa và Samaria
9,32 – 15,35 Dân ngoại: Phêrô và Cornêliô, Barnabê 

và Saulê, Công đồng Giêrusalem
15,36 – 18,23 Sứ mạng của thánh Phaolô: hành trình 

truyền giáo lần II
18,24 – 21,14 Thánh Phaolô tại Giêrusalem: hành 

trình truyền giáo lần III
21,15 – 26,32 Tù nhân Phaolô làm chứng cho sự phục 

sinh
27,1 – 28,31 “Con sẽ làm chứng tại Roma”

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

1. Chương trình cứu độ được hoàn thành
Sách Công Vụ khởi đầu bằng sự kiện Thăng Thiên và Lễ

Ngũ Tuần. Thánh Thần là sự thể hiện tối hậu những lời hứa 
cho Abraham. Chính Ngài xức dầu các vị thủ lãnh của Dân 
Chúa, ban sức mạnh cho các Kitô hữu để họ rao giảng, chữa 
lành, xua trừ thần dữ, và làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh 
đến tận cùng trái đất. Như thế, Ngài khôi phục Israel và chúc 
phúc cho mọi dân tộc bằng cách đưa họ vào Dân Thiên Chúa 
mà không cần phải chịu phép cắt bì.

2. Đức Kitô Phục sinh hoạt động qua các môn đệ trong
tác động của Thánh Thần

Sau khi về trời, Chúa Giêsu tiếp tục hoạt động qua các 
môn đệ của Người bằng cách ban Thần Khí của Người cho 
họ, để họ rao giảng và chữa lành nhân danh Người; cách 
riêng qua thánh Phaolô là người “rao giảng ánh sáng cho dân 
Do Thái cũng như cho dân ngoại” (26,23). Ai khước từ các 
môn đệ Chúa Giêsu là khước từ chính Chúa và bị loại ra 
khỏi sự hiệp thông với Dân Chúa (3,23).

3. Duy trì sự liên tục ngay giữa những thay đổi
Ngày nay, không ít Kitô hữu cảm thấy ngỡ ngàng và bực

bội trước những thay đổi quá nhanh trong Giáo Hội. Vào 
thời thánh Luca cũng thế, cách riêng với những Kitô hữu 
gốc Do thái. Sách Công Vụ cho thấy chính Thiên Chúa khởi 
xướng những thay đổi lớn lao này, từ chỗ chỉ là một nhóm 
môn đệ người Do thái đến chỗ trở thành một Giáo Hội với 
đa số là người gốc dân ngoại, có mặt khắp đế quốc Rôma, 
nhất là khi thánh Phêrô và Phaolô đón nhận dân ngoại vào 
Giáo Hội mà không cần chịu phép cắt bì. Tuy nhiên, thay đổi 
mà vẫn duy trì tính liên tục. Nhóm Mười Hai và những Kitô 
hữu gốc Do thái là sợi giây nối kết hiện tại với truyền thống.

4. Kitô giáo phát triển vượt qua mọi trở ngại
Sách Công Vụ thường xuyên ghi nhận rằng “Lời Thiên

Chúa tiếp tục được trải rộng”, bất kể bị bắt bớ hay bách hại 
thế nào.

5. Thiên Chúa hướng dẫn Dân Ngài
Toàn bộ sách Công Vụ làm nổi bật sự chỉ đạo của Thiên

Chúa. Các tông đồ không tự ý đi đến nơi các ngài muốn. 
Chúa không cho phép Phaolô đi đến châu Á nhưng hướng 
dẫn ông đi Macêđônia và Hi Lạp (chương 16). Thiên Chúa 
chỉ đạo Dân Ngài qua Thánh Thần, những thị kiến, giấc mơ, 
các thiên thần, những lời tiên tri. Tất cả đều cho thấy những 
quyết định và hành động của Giáo Hội sơ khai không phải là 
ý tưởng nhân loại nhưng là hành động theo sự hướng dẫn 
của Thiên Chúa.

TUẦN 101 - SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ
(Chương 1-8)

[Xem tiếp trang 7]



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

V Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân - Naêm C Ngaøy 12-6-2016  Vv Trang 7 v

6. Biện hộ cho Kitô giáo, cách riêng thánh Phaolô
Sách Công Vụ biện hộ cho thánh Phaolô và các Kitô

hữu gốc Do thái (khi họ bị kết án là phản đạo) bằng cách 
nhấn mạnh sự trung thành của họ với Lề luật, đồng thời 
nhấn mạnh rằng việc đón nhận dân ngoại mà không cần cắt 
bì là quyết định của Thiên Chúa. Sách Công Vụ cũng biện 
hộ cho sự vô tội của Phaolô đối với luật Rôma. Việc các 
thẩm phán Rôma kết luận Phaolô “vô tội” (Cv 22-26) cho 
thấy các Kitô hữu không phải là mối đe dọa cho sự an ninh 
của đất nước.

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN (2, 1-21)

Cuối cùng, điều mà Chúa Cha đã hứa, điều mà Đức 
Kitô đã nói đến và các môn đệ trông mong (Cv 1,4), điều 
ấy đã đến, đó là Phép Rửa trong Thánh Thần.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, người Do thái đi hành hương 
lên Giêrusalem để kỷ niệm việc Thiên Chúa thiết lập Dân 
Ngài qua việc ban Lề luật trên núi Sinai. Trong ngày ấy, 
khi cộng đoàn các môn đệ Chúa Giêsu đang họp nhau cầu 
nguyện (x.1,14), thì “bỗng từ trời phát ra một tiếng động 
như tiếng gió mạnh ùa vào… Rồi họ thấy những hình lưỡi 
giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một” (2,2-
3). Từ rất lâu trong Cựu Ước, người Do thái đã liên kết 
“gió” với “thần khí”. Gioan Tẩy giả đã nói tiên tri về lửa và 
Thánh Thần: Đấng đến sau tôi nhưng quyền năng hơn tôi, 
“sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16). Như 
thế, đây chính là lúc lời tiên tri được thực hiện.

Khi “ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt 
đầu nói đến các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh 
Thần ban cho” (2,4). Việc nói các thứ tiếng khác ở đây là 
ân huệ Thánh Thần nhằm thi hành sứ vụ truyền giáo. Thật 
ích lợi biết bao nếu các nhà truyền giáo có thể rao giảng 
Lời Chúa bằng nhiều ngôn ngữ! Ở đây xem ra thánh Luca 
không nghĩ đến điều mà thánh Phaolô gọi là “ơn ngôn 
ngữ” trong thư 1Cor 12-14. Thánh Phaolô không mô tả 
“ơn ngôn ngữ” như nói thứ tiếng nào của loài người, nhưng 
là cách thế cầu nguyện với Thiên Chúa mà không cần đến 
lời nói và lý luận.

Điều quan trọng trong trình thuật này là sự đảo ngược 
những gì đã xảy ra trong trình thuật tháp Babel (St 11,1-9). 
Ở Babel, người ta nói cùng một ngôn ngữ nhưng lại không 
hiểu nhau. Còn trong lễ Ngũ Tuần, cả những người sử 
dụng các ngôn ngữ khác vẫn hiểu được lời của các Tông 
đồ: “Tại sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ 
đẻ của chúng ta?”

THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG ĐỜI SỐNG 
CỘNG ĐOÀN (2,42-47)

Thánh Luca trình bày hình ảnh lý tưởng về cộng đoàn 
Kitô hữu đầu tiên, và hình ảnh này vẫn là gợi hứng cần 
thiết cho Giáo Hội ngày nay. Khi một cộng đoàn Kitô hữu 

chân thành sám hối và mở lòng ra cho quyền năng Thánh 
Thần, thì sẽ có những thay đổi lạ lùng trong cộng đoàn và lôi 
kéo nhiều người khác đến với Chúa. Những yếu tố trong đời 
sống cộng đoàn được thánh Luca đề cao là: giáo huấn tông 
đồ, chia sẻ đời sống với nhau, bẻ bánh (Thánh Thể), cầu 
nguyện chung. Họ cảm nhận quyền năng của Thánh Thần 
qua những điềm thiêng dấu lạ (Cv 2,19; Joel 3,3).

“Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, để mọi sự làm của 
chung” (2,44). Điểm chính yếu ở đây là không ai phải thiếu 
thốn, không có cảnh người thì thừa mứa, kẻ lại thiếu ăn. 
Thánh Luca còn nhấn mạnh một hoa trái khác của Thánh 
Thần là niềm vui và sự ca tụng Chúa. Đừng quên rằng cộng 
đoàn đầu tiên này là Kitô hữu gốc Do thái. Họ vẫn gắn bó 
với truyền thống Do thái giáo, được người Do thái kính 
trọng và lôi kéo nhiều người Do thái khác vào cộng đoàn: 
“Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người 
được cứu độ” (2,47).

CUỘC TỬ ĐẠO CỦA THÁNH TÊPHANÔ 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO HỘI (7,54 – 8,3)

“Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy 
vinh quang Thiên Chúa và thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu 
Thiên Chúa. Ông nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra và Con Người 
đứng bên hữu Thiên Chúa” (7,54). Trong Tân Ước, Chúa 
Giêsu nhiều lần dùng từ “Con Người” để nói về Ngài. Nhưng 
đây là lần đầu tiên, một người khác ngoài Chúa Giêsu nói về 
Chúa bằng từ “Con Người”.

Thánh Luca xây dựng trình thuật này bằng cách đối chiếu 
cái chết của Têphanô với cái chết của Chúa Giêsu. Têphanô 
bị lôi ra ngoài thành (Cv 7,58) cũng như Chúa Giêsu bị đóng 
đinh ngoài thành Giêrusalem. Khi bị hành hình, Têphanô 
cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn 
con” (7,59), giống như lời cầu của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, 
con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Cả hai 
vị đều tha thứ cho những người giết hại mình: “Lạy Cha, xin 
tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34) và “Lạy 
Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60). Điều đáng quan 
tâm ở đây là Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, còn 
Têphanô cầu nguyện với Chúa Giêsu.

Với thánh Luca, lời cầu xin tha thứ này rất quan trọng. 
Ngài nối kết lời xin tha thứ của Chúa Giêsu với sự sám hối 
của người Do thái ở Giêrusalem (Cv chương 2 và 3). Cũng 
thế, lời cầu xin tha thứ của Têphanô gắn với ơn trở lại của 
Phaolô (Cv 9,4-6). Chính vì thế, ngay sau lời cầu xin tha thứ 
của Têphanô, thánh Luca đã nhắc đến Phaolô (8,1). Đây 
cũng là lý do ngay sau trình thuật về cuộc tử đạo của 
Têphanô, thánh Luca nói đến cuộc bách hại lan tràn: “mọi 
người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giuđêa và 
Samari” (8,2). Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho Tin Mừng 
được lan rộng khắp nơi.

(Còn tiếp)

Sách Công Vụ Tông Đồ
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Scripture:  Luke 7:36-50 
One of the Pharisees asked him to eat with him, and he 

went into the Pharisee’s house, and took his place at table.  
And behold, a woman of the city, who was a sinner, when 
she learned that he was at table in the Pharisee’s house, 
brought an alabaster flask of ointment,  and standing behind 
him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her 
tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed 
his feet, and anointed them with the ointment  Now when the 
Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, “If 
this man were a prophet, he would have known who and 
what sort of  woman this is who is touching him, for she is a 
sinner.”  And Jesus answering said to him, “Simon, I have 
something to say to you.” And he answered, “What is it, 
Teacher?”  “A certain creditor had two debtors; one owed 
five hundred denarii, and the other fifty.  When they could 
not pay, he forgave them both. Now which of them will love 
him more?”  Simon answered, “The one, I suppose, to whom 
he forgave more.” And he said to him, “You have judged 
rightly.” 

Then turning toward the woman he said to Simon, “Do 
you see this woman? I entered your house, you gave me no 
water for my feet, but she has wet my feet with her tears and 
wiped them with her hair.  You gave me no kiss, but from the 
time I came in she has not ceased to kiss my feet.  You did 
not anoint my head with oil, but she has anointed my feet 
with ointment.  Therefore I tell you, her sins, which are 
many, are forgiven, for she loved much; but he who is 
forgiven little, loves little.”  And he said to her, “Your sins 
are forgiven.”  Then those who were at table with him began 
to say among themselves, “Who is this, who even forgives 
sins?”  And he said to the woman, “Your faith has saved you; 
go in peace.” 

Meditation: What fuels the love that surpasses all other 
loves? Unbounding gratitude for sure! No one who met 
Jesus could do so with indifference. They were either 
attracted to him or repelled by him. Why did a Pharisee 
invite Jesus to his house for dinner and then treat him 
discourteously by neglecting to give him the customary 
signs of respect and honor? [This account has some 
similarities to the account of Simon the leper in Matthew 
26:6-13 and Mark 14:3, as well as the account in John 12:1-
8.] Simon was very likely a collector of celebrities. He 
patronized Jesus because of his popularity with the crowds. 
Why did he criticize Jesus’ compassionate treatment of a 
woman of ill repute - most likely a prostitute? The Pharisees 
shunned the company of public sinners and in so doing they 
neglected to give them the help they needed to find healing 
and wholeness. 

The power of extravagant love and gratitude
Why did a woman with a bad reputation approach Jesus 

and anoint him with her tears and costly perfume at the risk 
of ridicule and abuse by others? The woman’s action was 
motivated by one thing, and one thing only, namely, her love 
for Jesus - she loved greatly out of gratitude for the kindness 
and forgiveness she had received from Jesus. She did 
something a Jewish woman would never do in public. She 
loosened her hair and anointed Jesus with her tears. It was 
customary for a woman on her wedding day to bind her hair. 
For a married woman to loosen her hair in public was a sign 
of grave immodesty. This woman was oblivious to all around 
her, except for Jesus. 

Love gives all - the best we have
She also did something which only love can do. She took 

the most precious thing she had and spent it all on Jesus. Her 
love was not calculated but extravagant. In a spirit of 
humility and heart-felt repentance, she lavishly served the 
one who showed her the mercy and kindness of God. Jesus, 
in his customary fashion, never lost the opportunity to draw 
a lesson from such a deed.

The debt of gratitude for mercy and forgiveness
Why did Jesus put the parable of the two debtors before 

his learned host, a religious Jew who was well versed in the 
Jewish Scriptures and who would have rigorously followed 
the letter of the Law of Moses? This parable is similar to the 
parable of the unforgiving official (see Matthew 18:23-35) 
in which the man who was forgiven much showed himself 
merciless and unforgiving. Jesus makes clear that great love 
springs from a heart forgiven and cleansed. Peter the Apostle 
tells us that “love covers a multitude of sins” (1 Peter 4:8). It 
was love that motivated the Father in heaven to send his only 
begotten Son, the Lord Jesus, to offer up his life on the cross 
as the atoning sacrifice for our sins. The woman’s lavish 
expression of love was an offering of gratitude for the great 
forgiveness, kindness, and mercy Jesus had shown to her.  

The stark contrast of attitudes between Simon and the 
woman of ill-repute demonstrates how we can either accept 
or reject God’s mercy and forgiveness. Simon, who regarded 
himself as an upright Pharisee, did not feel any particular 
need for pardon and mercy. His self-sufficiency kept him 
from acknowledging his need for God’s grace - his gracious 
gift of favor, help, and mercy.  Are you grateful for God’s 
mercy and pardon? 

“Lord Jesus, your grace is sufficient for me. Fill my heart 
with love and gratitude for the mercy you have shown to me 
and give me joy and freedom to love and serve others with 
kindness and respect.” 

Daily Reading & Meditation
 Sunday (June 12): “Which will love him more?”










