
      
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 13 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 26/6/2016

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



lãng mục tiêu tối hậu là Giêrusalem.

Và khi tiếp tục cuộc hành trình, Chúa 
Giêsu lại được hỏi thăm bởi 3 người có 
khả năng làm môn đệ của ngài. Đối với 
người thứ nhất muốn theo Ngài, Chúa 
Giêsu đã thẳng thắn báo trước về sự gian 
nan và thử thách của cuộc sống làm môn 
đệ của Ngài. Chúa Giêsu không chơi trò 
phỉnh lừa, hứa hẹn vinh quang giả tạo, bởi 
vì Ngài chỉ muốn thà có ít kẻ theo Ngài 
nhưng phải hết lòng đến cả việc dám hy 
sinh mạng sống vì Ngài. Với người thứ 
hai muốn theo Chúa Giêsu mà lại chờ đợi 
phải chôn cất người cha trước đã thì Chúa 
Giêsu nói rõ việc theo Chúa và phục vụ 
Nước Trời là ưu tiên cao hơn, nên đòi hỏi 
phải có một quyết định đáp trả ngay lập 

tức. Còn đối với người thứ ba muốn theo 
Chúa Giêsu, nhưng lại quyến luyến muốn về nhà từ biệt gia 
đình trước đã, thì Chúa Giêsu đã nói thẳng thừng là phải dứt 
khoát từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.

Theo Do thái giáo, sự trung thành với gia đình là một 
nghĩa vụ tôn giáo, như điều răn thứ 4 trong Mười điền răn 
của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói “không” với những 
sự quyến luyến của gia đình khiến những ai muốn theo Ngài 
phải chùn bước. Ở đây, Chúa Giêsu không có ý đả phá tình 
cảm gia đình, nhưng Ngài như thể muốn cho thấy rằng điều 
răn thứ nhất trong đao Do thái “Ngươi phải thờ phượng Thiên 
Chúa trên hết  mọi sự” (Đệ nhị luật, 6:13) phải là ưu tiên 
hàng đầu. Và việc thờ phượng Thiên Chúa đó được biểu lộ 
cụ thể nơi việc thi hành điều Thiên Chúa muốn. Chúa Giêsu 
đến trần gian thi hành triệt để sứ vụ cứu rỗi Chúa Cha giao 
phó và Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ của Ngài cũng 
phải như thế, phải ưu tiên trung thành với Thiên Chúa, với sứ 
mạng Thiên Chúa giao phó, ngay cả khi phải hy sinh những 
mối tương quan thường tình của cuộc sống con người như 
tình cảm gia đình chẳng hạn.

Những câu trả lời của Chúa Giêsu với 3 người muốn đi 
theo Ngài xem ra khá phũ phàng, nhưng Ngài chỉ muốn cho 
thấy cái giá phải trả để bước theo Ngài trên hành trình đức 
tin. Đó là một cuộc hành trình đòi hỏi sự chấp nhận gian 
khổ, với sự quyết định tức khắc không chậm trễ và đồng thời 
đòi hỏi sự dứt khoát từ bỏ những gì ngăn trở chúng ta đi làm 
chứng tá cho Nước Trời. 

Theo các học giả Kinh thánh, Phúc 
âm theo Thánh Luca là bản tường 
thuật về những cuộc hành trình và 

mỗi cuộc hành trình đều có ý nghĩa thiêng 
liêng trong vai trò cứu rỗi nhân loại của 
Chúa Giêsu. Chẳng hạn như cuộc hành 
trình của Mẹ Maria đang mang thai Chúa 
Giêsu đi thăm viếng bà chị họ Isave (Lc 
1:39). Cuộc hành trình của Mẹ Maria và 
Thánh Giuse lên thành Bêlem sinh Hài 
nhi Giêsu trong Máng Cỏ (Lc 2:5). Cuộc 
hành trình lên Giêrusalem của Đức Mẹ 
và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu cho 
Thiên Chúa Cha (Lc 2:22). Cuộc hành 
trình của Chúa Giêsu lên Giêsusalem dự 
lễ Vượt qua lúc 12 tuổi. 

Riêng trong Bài Tin Mừng Chúa 
nhật 13 Thường niên hôm nay (Lc 9:51-
62), Thánh sử Luca trình bày khởi đầu cuộc hành trình của 
Chúa Giêsu về Giêrusalem và kết thúc ở chương 19 khi Chúa 
vào thành được dân chúng đón rước bằng các cành lá (Lc 
19:44ff). Các học giả Kinh thánh gọi 10 chương này là “Bản 
Tường Thuật về Cuộc Hành trình”, chiếm hết 1/3 Phúc âm 
theo Thánh Luca. Qua 10 chương Thánh kinh này, Thánh 
Luca muốn chúng ta phải đến việc Chúa Giêsu sửa soạn cho 
chính Ngài cuộc hành trình thương khó, sự chết, phục sinh, 
và rồi lên trời vinh hiểnTrong cuộc hành trình lên Giêrusalem 
mà Thánh Luca tường thuật hôm nay, chúng ta thấy sự quyết 
tâm của Chúa Giêsu muốn hoàn thành sứ mạng cứu rỗi nhân 
loại mà Chúa Cha giao phó. Chúa Giêsu rời bỏ vùng Galilê 
quen thuộc lại đàng sau với nhiều họ hàng, bà con láng giềng 
sống ở Nazarét. 

Chính trong bối cảnh của cuộc hành trình lên Giêrusalem 
mà Thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu phải đối diện với một 
số câu hỏi. Trước hết, Chúa Giêsu trên đường về Giêrusalem 
gặp phải sự chối từ, không đón tiếp Ngài của người dân xứ 
Samaria. Chúng ta biết rằng từ miền Galilê phía bắc xuống 
vùng Giuđêa nơi có Thành Giêrusalem, phải băng qua miền 
Samaria nằm ở giữa. Người Do thái và người Samaria thù 
nghịch nhau vì khác biệt trong quan niệm về thờ phượng 
cùng một số truyền thống luật lệ khác. Vì thế, khi biết được 
Chúa Giêsu về Giêrusalem thì người dân Samaria không hài 
lòng tí nào. Thế là 2 trong số các môn đệ của Chúa Giêsu là 
Giacôbê và Gioan đã nổi nóng xin Chúa sai lửa từ trời thiêu 
hủy những kẻ này. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu là cứ 
tiếp tục cuộc hành trình, đừng để những điều đó làm xao LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Lc. 9, 59

                           



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 26/6: Tuaàn 13 Thöôøng Nieân, naêm C.
Quyeân tieàn laàn II cho Quyõ Ñoàng Xu Thaùnh Pheâroâ

(Peters Pence Collection) giuùp Ñöùc Giaùo 
hoaøng thöïc hieän caùc vieäc baùc aùi.

- Thöù Hai 27/6: Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Boån
maïng Giaùo Xöù. Leã Kính; Leã Thaùnh Cyriloâ 
Alexandria, Giaùm muïc & Tieán só Hoäi thaùnh.

- Thöù Ba 28/6: Leã Thaùnh Ireâneâ, Giaùm muïc, Töû ñaïo.
Leã Nhôù.

- Thöù Tö 29/6: Leã Thaùnh Pheâroâ & Phaoloâ, Toâng ñoà.
Leã Troïng.

- Thöù Naêm 30/6: Leã Caùc Vò Töû ñaïo Tieân khôùi Roâma.
- Thöù Saùu 1/7: Leã Thaùnh Junipero Serra, Linh muïc.

Leã Nhôù.
- Thöù Baûy 2/7: Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 3/7: Tuaàn 14 Thöôøng Nieân, naêm C.

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 25/6/2016 cuûa hai ñoâi taân hoân:

Thaéng Nguyeãn Jimmy & Phaïm Thanh Daâng
Nguyeãn Löông Minh Chaâu & Cao Thò Huyeàn Traân 
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho caùc 
anh chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát 
ñôøi.

YÙ CAÀU NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA
THAÙNG 7/2016

* YÙ chung: Caàu cho caùc daân toäc baûn ñòa, ñang
gaëp nguy cô vì baûn saéc vaø söï toàn vong cuûa mình,
ñöôïc ñoái xöû toân troïng.
* YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho Giaùo Hoäi taïi Chaâu
Myõ Latinh vaø vuøng Caribeâ, baèng caùc phöông theá
truyeàn giaùo cho luïc ñòa mình, bieát loan baùo Tin
Möøng baèng nghò löïc vaø loøng nhieät thaønh môùi meû.

LEÃ BEÁ MAÏC NAÊM THAÙNH ÑÖÙC MEÏ HCG (26/6)
 TAÏI ROÂMA ÑÖÔÏC TRUYEÀN HÌNH TRÖÏC TIEÁP
   Nhaân dòp Naêm Thaùnh 150 naêm böùc Linh AÛnh Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp saép keát thuùc, Thaùnh leã troïng theå 
seõ ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû do Ñöùc 
Hoàng Y Joaõo Braz de Aviz – Toång tröôûng Thaùnh Boä 
Tu só, chuû söï vaøo luùc 4 giôø chieàu Roâma (töùc 9giôø saùng 
Dallas) Chuùa nhaät 26/6/2016. Thaùnh leã seõ ñöôïc phaùt 
soùng tröïc tuyeán töø Roâma do keânh Shalom World TV – 
moät keânh truyeàn hình Coâng giaùo ñaûm nhaän. 

   Nhöõng ai muoán xem online coù theå vaøo ñòa chæ: 
http://www.shalomworldtv. org/live

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
 HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP (27/6)

     Nhaân ngaøy 27/6 Leã kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, 
Boån maïng cuûa Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, toaøn theå 
coäng ñoaøn Giaùo xöù chuùc möøng quyù hoäi vieân vaø gia 
ñình ñuôïc doài daøo söùc khoûe vaø bình an, cuøng tieáp tuïc 
nhieät thaønh trong vieäc coå voõ loøng suøng kính Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp. 

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ SAÙU ÑAÀU THAÙNG (1/7)
 Vaøo Thöù Saùu Ñaàu Thaùng (1/7), Giaùo xöù seõ coù Chaàu 
Thaùnh Theå taïi Nhaø Nguyeän töø sau Thaùnh Leã 7 giôø 
saùng ñeán tröôùc Thaùnh leã 7 giôø toái. Chaàu chung töø 7 giôø 
30 saùng ñeán 8 giôø saùng & töø 6 giôø 30 chieàu ñeán 7 giôø 
toái. Caùc giôø khaùc thì chaàu rieâng caù nhaân trong thinh 
laëng.

Ñaëc bieät töø 3 pm - 3:15 pm: Laàn chuoãi chung kính 
Loøng Chuùa Thöông xoùt 
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán ñeå caàu nguyeän, toân kính vaø 
thôø laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå, nguoàn söùc maïnh vaø ôn 
chöõa laønh cho taâm hoàn, gia ñình, coäng ñoaøn, xaõ hoäi.

NHOÙM BAÙC AÙI CAÛM ÔN GAÂY QUYÕ GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO

Nhoùm Baùc AÙi Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp chaân 
thaønh caùm ôn taát caû quyù vò aân nhaân vaø thieän nguyeän vieân 
ñaõ ñoùng goùp coâng cuûa trong nhöõng ngaøy Hôùt Toùc vaø Baùn 
Haøng Löu Nieäm ñeå gaây quyõ giuùp ngöôøi ngheøo.

Ñaëc bieät caùm ôn ñeán: Pharmax in Garland, Water Inn 
Garland, Phôû Ñoaøn, Gioø Chaû Ñöùc Höông, Baùnh Cuaán 
Thaêng Long, Nguyeãn Mai Realtor, Lee Nail in Garland, 
Nail H2O Spa (Carrollton), Maäu Phöôùc Ñöôøng, Studio Hai 
Salon, Peter Barber, Angel Hair, Katy Nail in Greenville, 
Van Thao Cosmetic, vaø taát caû nhöõng Anh Chò Em Hôùt Toùc 
Chuyeân Nghieäp ñaõ hy sinh thôøi giôø phuïc vuï trong nhöõng 
ngaøy naøy.

Nhoùm Baùc AÙi cuõng xin caùm ôn Coäng ñoaøn daân Chuùa ñaõ 
höôûng öùng ñeán caét toùc vaø mua quaø löu nieäm ñeå gaây quyõ 
giuùp ngöôøi ngheøo.  Xin Chuùa chuùc laønh cho taát caû Quyù vò. 

Toång keát soá tieàn thu ñöôïc laø 5,600 Myõ kim seõ ñöa cho 
Giaùo xöù ñeå thöïc hieän nhöõng coâng vieäc töø thieän.
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RAO HOÂN PHOÁI

Laàn I
* Anh Traàn Trung Chính, con oâng Traàn Quang
Khaùnh vaø baø Nguyeãn Thò Kính, seõ keát hoân vôùi chò Haø
Phöông Thaûo, con oâng Haø Vaên Hoan vaø baø Nguyeãn
Thò Vaân, vaøo ngaøy thöù Baûy 27/8/2016
* Anh James Cody Carmack, con oâng James Harold
Carmack vaø baø Judy Katherine Carmack, seõ keát hoân 
vôùi chò Traàn Dieãm Vy, con oâng Traàn Tröông vaø baø 
Ñaëng Yeán, vaøo ngaøy thöù Baûy 3/9/2016
* Anh Nguyeãn Thö Albert, con oâng Nguyeãn Tònh vaø
baø Voõ Louise, seõ keát hoân vôùi chò Nguyeãn Thò Thuùy 
Phöôïng, con oâng Nguyeãn Thaønh Ñieåm vaø baø Traàn 
Thò Lang, vaøo ngaøy thöù Baûy 22/10/2016

Laàn II
* Anh Nguyeãn Troïng Minh, con baø Traàn Thò Cuùc,
seõ keát hoân vôùi chò Laâm Huyeàn Traân,  con oâng Laâm
Vaên Ngoïc vaø baø Nguyeãn Thò Trinh, vaøo ngaøy thöù Tö
6/7/2016
* Anh Traàn Anh Tuaán, con oâng Traàn Kim Truùc vaø
baø Mai My, seõ keát hoân vôùi chò Traàn Thò Traâm, con 
oâng Traàn Ngoïc Hoaøng vaø baø Nguyeãn Thò Theâ, vaøo 
ngaøy thöù Baûy 9/7/2016

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

KHOAÙ DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN KYØ 22 – MUØA THU 2016
   Khoùa Döï Bò Hoân Nhaân Kyø 22 seõ khai giaûng vaøo 
chieàu Thöù Saùu, ngaøy 19 thaùng 8, 2016  luùc 7:00 
PM taïi Trung taâm Thaùnh An Phong/ Giaùo xöù Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp.
   Khoùa hoïc noùi tieáng Vieät vaø keùo daøi trong 2 cuoái 
tuaàn lieân tieáp:
* Thöù Saùu 19 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 20 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
* Thöù Saùu 26 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM;
Thöù Baûy 27 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM
   Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu 
theo hoïc töø buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø 
hoïc. 
Ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.  Neáu coù thaéc 
maéc xin goïi: 972-414-7073.

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 19/6/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,294.00 
Tieàn Caùc Leã Cöôùi: $600.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $100.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0081 Huyønh Ba $20.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc $20.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $20.00 
0620 Ñoã Vaên Haûi $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0664 Toâ Trôï $5.00 
0890 Leâ Hoaøng $20.00 
1035 Phaïm Thò Kim Dung $5.00 
1094 Leâ Minh $15.00 
1238 Vuõ Ñình Hoøa $15.00 
1450 Traàn Duy Ñan Bích $20.00 
1529 Phan Vaên Beàn $60.00 
1735 Ñoaøn Mai $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2017 Traàn Quang Minh $5.00 
2126 Nguyeãn Tieán Long $5.00 
2283 Chaâu Vaên Phô $5.00 
2318 Khieáu Höõu Phöông $100.00 
2500 Ngoâ Vaên Chieán $5.00 
2656     Nguyeãn Thò Hueä $1,000.00 
2681 Nguyeãn Thò Huy $20.00 
2698 Hoaøng Vaên Lieäu $50.00 

Hoäi Quaùn $6,500.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0234 John & Nancy Traàn $100.00 
0568 Nguyeãn Thò Thuoäc $100.00 

Hieäu Ñính Quyõ Trung Taâm Giaùo Duïc  ngaøy 12/6/2016:
SDB Teân Soá Tieàn
1239 Nguyeãn Quoác Thaùi  $20.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 26/6/2016   Luùc 7:00PM

972-530-8529Giaùo Khu 4:  OÂ/B Ñinh Vieát Khoaûn                        
   3314 Enclave Ct., Garland, TX 75040

Giaùo Khu 10: Baø Nguyeãn Ngoïc AÙnh                    -  214-264-5978
   2522 Valley Creek Dr., Garland, TX 75040 
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LEÃ TUYEÂN PHONG CHAÂN PHÖÔÙC NÖÕ TU SAÙNG LAÄP DOØNG NÖÕ CHUÙA CÖÙU THEÁ

Khi noùi ñeán Doøng Chuùa Cöùu Theá, ngöôøi ta chæ 
nghó ñeán caùc nam tu só cuûa doøng (vieát taét theo tieáng 
Latinh laø C.Ss.R.) do Thaùnh Anphongsoâ saùng laäp 
vaøo ngaøy 7/11/1732, nhöng ít ai bieát ñeán coøn coù 
Doøng Nöõ Chuùa Cöùu Theá (OSsR) do Nöõ tu Maria 
Celeste Crostarosa thaønh laäp tröôùc ñoù 1 naêm vaøo 
ngaøy 13/5/1731.

Hoâm thöù Baûy 18/6/2016 trong moät Thaùnh leã troïng 
theå ñöôïc cöû haønh luùc 10 giôø saùng taïi quaûng tröôøng 
phía tröôùc Thaùnh ñöôøng Beata Vergine Maria di Dio 
Incoronata cuûa thaønh phoá Foggia ôû mieàn nam nöôùc 
YÙ, Ñaáng saùng laäp Doøng Nöõ tu Chuùa Cöùu Theá ñaõ 
ñöôïc tuyeân phong leân baäc Chaân phöôùc. Chuû söï buoåi 
leã tuyeân phong naøy laø Ñöùc Hoàng Y Toång tröôûng 
Thaùnh boä Phong Thaùnh Angelo Amato. Haøng ngaøn 
giaùo daân cuøng vôùi raát nhieàu caùc nöõ tu thuoäc Doøng 
Chuùa Cöùu Theá ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi hieän 
dieän trong Thaùnh leã tuyeân phong chaân phöôùc cho 
Meï Maria Crostarosa 

Vò Taân Chaân phöôùc Maria Celeste Crostarosa 
sinh ra ôû Naples, ngaøy 31/10/1696, trong moät gia 
ñình quyù toäc. Teân Röûa toäi cuûa Meï laø Julia Marcela 
Santa. Meï laø ngöôøi con thöù 10 trong moät gia ñình 
goàm 12 ngöôøi con. Caùc anh chò em trong gia ñình raát 
yeâu thöông Julia vì coâ laø moät thieáu nöõ naêng ñoäng, 
hoaït baùt, beùn nhaïy vaø coù moät trí tueä thoâng minh 
khaùc thöôøng. Naêm leân 5 hoaëc 6 tuoåi, Julia baét ñaàu 
traûi nghieäm caûm giaùc thaân tình vôùi Chuùa Gieâsu”… ñeå 
roài töø ñoù Julia nung naáu yù ñònh daâng hieán cuoäc ñôøi 
ñeå phuïc vuï Thieân Chuùa. Naêm 20 tuoåi, Julia vaø chò 
gaùi gia nhaäp Doøng Caùt Minh Marigliano, nhöng sau 
ñoù Tu vieän ñaõ bò caám hoaït ñoäng vì söï can thieäp beân 
ngoaøi cuûa moät nöõ coâng töôùc ñòa phöông ñoøi buoäc 
Meï phaûi dôøi boû tu vieän sau 5 naêm soáng ñôøi soáng 
coäng ñoaøn taïi ñaây. Trong thôøi gian soáng ôû coäng ñoaøn 
naøy, Julie ñaõ gaëp Ñöùc OÂng Thomas Falcone, vaø ngaøi 
cuõng ñaõ döï lieäu cho coäng ñoaøn naøy moät cô sôû khaùc. 
Ngaøi ñeà nghò raèng neáu ñoù laø Thaùnh yù Thieân Chuùa thì 
2 chò em Julie neân ñi ñeán moät tu vieän taïi Scala maø 
ngaøi ñaõ caûi caùch thaønh moät coäng ñoaøn theo tinh thaàn 
Doøng Ñöùc Meï Thaêm Vieáng.

Töø khi trôû thaønh moät nöõ tu vôùi teân goïi Maria 
Celeste, Meï ñaõ ñoùn nhaän maëc khaûi ñeå “thöïc hieän keá 
hoaïch cuûa Thieân Chuùa qua vieäc thaønh laäp moät Doøng 

môùi maø Thieân Chuùa ñaõ ñaët ñeå nôi Meï”. Döôùi söï chæ 
ñaïo cuûa Ñöùc OÂng Falcoia, vaø vôùi söï hoã trôï ñaéc löïc 
cuûa Thaùnh Anphong Ligoâri, tu vieän Ñöùc Meï Thaêm 
Vieáng ñaõ ñöôïc caûi caùch theo Hieán phaùp maø Meï ñaõ 
laõnh nhaän töø Thieân Chuùa vaøo ngaøy 25/4/1725.

Doøng caùc nöõ tu Chuùa Cöùu Theá laø doøng chieâm 
nieäm ñaõ ñöôïc chính thöùc thaønh laäp nhaân dòp leã Nguõ 
Tuaàn, ngaøy 13/5/1731. Ôn goïi cuûa caùc nöõ tu laø trôû 
neân nhöõng kí öùc soáng ñoäng cuûa Chuùa Gieâsu. Nhaân 
dòp leã Chuùa Bieán hình, caùc nöõ tu ñaõ ñoùn nhaän tu phuïc 
môùi vôùi maøu ñoû saãm – maøu saéc cuûa tình yeâu – nhaèm 
nhaéc nhôû theá giôùi veà tình yeâu voâ bôø beán cuûa Thieân 
Chuùa daønh cho caû nhaân loaïi. Khi Ñöùc OÂng Falcao – 
thôøi ñieåm ñoù ñaõ trôû thaønh Giaùm muïc – muoán thay 
ñoåi Hieán phaùp Doøng vaø trôû thaønh vò linh höôùng duy 
nhaát ñoái vôùi toaøn boä coäng ñoaøn, Meï Celeste ñaõ toû yù 
khoâng vaâng phuïc vì lyù do löông taâm cuûa mình. Meï bò 
buoäc phaûi rôøi khoûi tu vieän cuøng vôùi caùc chò em vaøo 
ngaøy 25/5/1733.

Sau 5 naêm daønh taâm huyeát cho vieäc caûi caùch moät 
tu vieän theo yeâu caàu cuûa moät vò Giaùm muïc, cuoái 
cuøng Meï nhaän ra Thaùnh yù Thieân Chuùa ñeå roài thaønh 
laäp moät tu vieän môùi ôû Foggia, gaàn bôø bieån Adriatic.

Cuoäc haønh trình taâm linh cuûa Meï Maria Celeste 
– moät trong nhöõng nhaø thaàn bí lôùn nhaát ôû Italia
trong theá kyû 18 – mang ñaäm neùt ñaëc tröng bôûi söï
vaâng phuïc theo tieáng goïi cuûa löông taâm, bôûi söï
khoâng ngöøng tìm kieám yù nghóa cuûa Tin Möøng, vaø
loái soáng heát söùc bình dò cuûa Meï. Meï Maria Celeste
Crostarosa qua ñôøi ñuùng dòp Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
ngaøy 14/9/1755. Hieän nhöõng thaùnh tích cuûa Meï vaãn
coøn ñöôïc löu giöõ vaø toân kính taïi tu vieän ôû Foggia.

Trong buoåi ñoïc Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa nhaät 
ngaøy 20/6/2016 vôùi vaøi chuïc ngaøn tín höõu vaø khaùch 
haønh höông, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñaõ ñeà caäp 
ñeán vieäc tuyeân phong Chaân phöôùc cho Meï Maria 
Celeste Crostarosa vaøo ngaøy hoâm tröôùc taïi Foggia. 
Ngaøi mong öôùc raèng qua maãu göông cuûa vò Taân 
Chaân phöôùc vaø lôøi chuyeån caàu cuûa Ngöôøi, caùc tín 
höõu coá gaéng laøm cho cuoäc soáng cuûa mình ñöôïc neân 
ñoàng hình ñoàng daïng vôùi Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Cöùu 
Theá cuûa nhaân loaïi.
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Tuaàn 103 
SAÙCH COÂNG VUÏ TOÂNG ÑOÀ (Chöông 18-28)

 THAØNH LAÄP HOÄI THAÙNH ÔÛ COÂRINTOÂ (18,1-11)

Thaùnh Phaoloâ gaëp oâng Aquila vaø vôï oâng laø Priscilla 
ôû Coârintoâ, ñoâi vôï choàng ñöôïc ngaøi goïi laø “nhöõng ngöôøi 
coäng taùc ñeå phuïc vuï Ñöùc Kitoâ Gieâsu, ñaõ lieàu maát ñaàu 
ñeå cöùu maïng toâi” (Rm 16,3-5). Cuøng vôùi nhöõng ngöôøi 
Do thaùi khaùc, hai vôï choàng ñaõ bò nhaø vua truïc xuaát khoûi 
Roâma. Hoï cuøng laøm moät ngheà vôùi Phaoloâ, ngheà deät leàu, 
neân ngaøi ôû laïi nhaø hoï vaø cuøng laøm vieäc. Phaoloâ thöôøng 
nhaán maïnh: “nhöõng gì caàn thieát cho toâi vaø cho nhöõng 
ngöôøi soáng vôùi toâi, thì ñoâi tay naøy töï cung caáp” (Cv 
20,33-35).

Khi Sila vaø Timoâtheâ töø Maceâñoânia tôùi thì tình hình 
thay ñoåi vì thaùnh Phaoloâ coù theå daønh troïn thôøi giôø cho 
vieäc rao giaûng. Trong thö 2 Cor 11,8-9, thaùnh Phaoloâ ñaõ 
noùi vôùi daân Coârintoâ raèng: “Hoài ôû giöõa anh em, nhöõng khi 
laâm caûnh tuùng thieáu, toâi ñaõ chaúng phieàn luïy ai, vì caùc anh 
em töø Maceâñoânia ñeán ñaõ cung caáp ñaày ñuû nhöõng gì toâi 
caàn”. Nhôø ñoù, thaùnh Phaoloâ coù theå hieán troïn thôøi giôø cho 
vieäc rao giaûng, “long troïng laøm chöùng cho ngöôøi Do thaùi 
bieát raèng Ñöùc Gieâsu chính laø Ñaáng Kitoâ” (Cv 18,5). ÔÛ 
thôøi naøo vaø ôû baát cöù ñaâu, ngöôøi Kitoâ höõu coù theå coäng 
taùc vaøo vieäc loan baùo Tin Möøng baèng nhieàu caùch, moät 
trong nhöõng caùch ñoù laø giuùp ñôõ caùc söù giaû Tin Möøng 
veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát.

Vì daân Coârintoâ choáng ñoái lôøi rao giaûng cuûa Phaoloâ vaø 
vì hoï noùi loäng ngoân, neân ngaøi noùi vôùi hoï hai ñieàu 
(18,6). Moät laø “maùu caùc ngöôi cöù ñoå xuoáng treân ñaàu caùc 
ngöôi”; caâu naøy nhaéc laïi lôøi trong Ezekiel 33,4 vaø 
Phaoloâ coøn nhaéc laïi trong dieãn töø töø bieät (Cv 20,26). 
Hai laø “töø nay trôû ñi, toâi seõ ñeán vôùi ngöôøi ngoaïi”. Trong 
saùch Coâng Vuï, Phaoloâ ñaõ noùi ñieàu naøy 3 laàn: 13,51; 
18,6; 28,25-28; haøm nghóa moät khaúng ñònh quan troïng. 
Tuy nhieân, ngaøi khoâng rôøi Coârintoâ ngay maø doïn ñeán ôû 
nhaø oâng Titoâ Giustoâ, moät ngöôøi ngoaïi kính sôï Thieân 
Chuùa. Ngaøi cuõng ñaõ caûi hoùa Crispoâ laø tröôûng hoäi ñöôøng 
cuøng vôùi caû nhaø oâng. Nhö theá, ngöôøi Do thaùi vaãn tieáp tuïc 
laø thaønh phaàn quan troïng trong Hoäi Thaùnh.

Cv 18,9-10, keå laïi thò kieán, trong ñoù Chuùa Gieâsu hieän 
ñeán vaø noùi vôùi Phaoloâ: “Ñöøng sôï. Cöù noùi ñi, ñöøng 
laøm thinh, vì Thaày ôû vôùi con, khoâng ai laøm haïi con 
ñöôïc”. Moät lôøi ñaày an uûi. Chuùa Kitoâ phuïc sinh luoân 
hieän dieän vaø ñoàng haønh vôùi caùc moân ñeä Ngöôøi treân 
ñöôøng loan baùo Tin Möøng.

DIEÃN VAÊN TÖØ BIEÄT CUÛA THAÙNH PHAOLOÂ ÔÛ 
EÂPHEÂSOÂ (20,17-38)

Thaùnh Luca cung caáp cho chuùng ta hai dieãn vaên töø 
bieät: moät laø cuûa Chuùa Gieâsu trong böõa Tieäc ly (Lc 22,15-
38), hai laø cuûa thaùnh Phaoloâ ôû Epheâsoâ (Cv 20,17-38). 
Nhöõng yeáu toá chính trong baøi töø bieät cuûa thaùnh Phaoloâ laø:

- Trieäu taäp caùc tröôûng laõo (20,17);

- Noùi ñeán söù maïng ñaõ thöïc hieän: “Khi phuïc vuï Chuùa,
toâi ñaõ heát loøng khieâm toán, ñaõ nhieàu laàn phaûi rôi leä, ñaõ gaëp 
bao thöû thaùch” (20,19);

- Chöùng minh ñaõ chu toaøn nhieäm vuï: “Toâi ñaõ khoâng
boû qua moät ñieàu gì coù ích cho anh em (20,20), “Neáu coù ai 
trong anh em phaûi hö maát thì toâi voâ can” (20,26);

- Nhaéc ñeán caùi cheát caän keà: “Thaùnh Thaàn khuyeán
caùo toâi raèng xieàng xích vaø gian truaân ñang chôø ñôïi toâi” 
(20,23);

- Khuyeán khích caùc tröôûng laõo chu toaøn nhieäm vuï:
“Haõy aân caàn lo cho chính mình vaø toaøn theå ñoaøn chieân maø 
Thaùnh Thaàn ñaõ ñaët anh em laøm ngöôøi coi soùc” (20,28);

- Caûnh giaùc veà nhöõng nguy hieåm trong coäng ñoaøn:
“Seõ coù nhöõng soùi döõ ñoät nhaäp vaøo anh em, chuùng khoâng 
tha ñaøn chieân. Ngay töø giöõa haøng nguõ anh em seõ xuaát hieän 
nhöõng ngöôøi giaûng daïy nhöõng ñieàu sai laïc, hoøng loâi cuoán 
caùc moân ñeä theo chuùng” (20,29-30);

- Chuùc laønh cho caùc tröôûng laõo: “Xin phoù thaùc anh em
cho Thieân Chuùa vaø cho lôøi aân suûng cuûa Ngaøi” (20,32);

- Cuøng caàu nguyeän vôùi hoï: “Phaoloâ cuøng vôùi taát caû
anh em quyø goái xuoáng caàu nguyeän” (20,36);

- Giaõ töø.

Muïc ñích chính cuûa dieãn vaên töø bieät laø neâu cao hình
aûnh ngöôøi laõnh ñaïo nhö maãu göông cho moïi ngöôøi noi 
theo. Trong lôøi töø bieät cuûa Chuùa Gieâsu (Lc 22), thaùnh 
Luca ñaõ laøm noåi baät ñieàu ñoù khi Chuùa Gieâsu caên daën 
nhoùm Möôøi Hai: “Haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán Thaày”. 
ÔÛ ñaây cuõng theá, thaùnh Phaoloâ ñöôïc neâu cao nhö maãu möïc 
cho caùc giaùm muïc vaø linh muïc trong Hoäi Thaùnh. Hoï phaûi 
phuïc vuï Thieân Chuùa vaø ñoaøn chieân baèng nhöõng hi sinh 
cho coâng vieäc chung, giaûng daïy giaùo huaán chaân chính, aân 
caàn chaêm soùc ñoaøn chieân. Hoï khoâng ñöôïc tìm kieám tö lôïi 
vaø phaûi can ñaûm choáng traû nhöõng taán coâng töø beân ngoaøi 
cuõng nhö beân trong.
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Dieãn vaên töø bieät naøy cuõng cho thaáy tính lieân tuïc trong 
ñôøi soáng Hoäi Thaùnh. Phaoloâ ra ñi nhöng nhöõng ngöôøi khaùc 
seõ laõnh traùch nhieäm tieáp noái. Caùc toâng ñoà qua ñi nhöng 
nhöõng ngöôøi keá vò seõ tieáp noái. Hoäi Thaùnh hieän dieän trong 
doøng lòch söû vôùi nhöõng thay ñoåi qua töøng theá heä, nhöng 
maõi maõi vaãn laø Hoäi Thaùnh 
Chuùa Kitoâ.

Nhöõng lôøi töø bieät bao 
giôø cuõng dieãn taû moái quan 
taâm saâu xa nhaát cuûa ngöôøi 
laõnh ñaïo. Trong lôøi töø bieät 
cuûa Chuùa Gieâsu vôùi caùc 
moân ñeä, Ngöôøi ñeå laïi cho 
chuùng ta bí tích Thaùnh 
Theå, quyeàn laõnh ñaïo cuûa 
Nhoùm Möôøi Hai trong Hoäi 
Thaùnh, vaø yù nghóa ñích 
thöïc cuûa laõnh ñaïo laø phuïc 
vuï chöù khoâng phaûi thoáng 
trò (x. Luca 22). Coøn lôøi 
töø bieät cuûa thaùnh Phaoloâ 
nhaán maïnh söï chaêm soùc 
muïc vuï caùch taän tình, can 
ñaûm ñoái dieän vôùi baùch haïi vaø taø giaùo, gìn giöõ giaùo lyù chính 
thoáng cuûa Chuùa Gieâsu tröôùc söï lan traøn cuûa laïc giaùo.

LAØM CHÖÙNG CHO THAÀY ÔÛ ROÂMA (27,1 – 28,31)

“Ñaùng leõ coù theå tha boång ngöôøi naøy, neáu oâng ta ñaõ 
khoâng khaùng caùo leân hoaøng ñeá Ceâsareâ” (26,32). Vua 
Agrippa ñaõ phaùt bieåu nhö vaäy. Do ñoù, sau khi phaûi ra 
tröôùc Thöôïng Hoäi Ñoàng (Cv 22,30 – 23,10) roài ra tröôùc 
toøa Toång traán Roâma (24,10-21), roài vua Agrippa (25,13 
– 26,30), thaùnh Phaoloâ ñöôïc ñöa ñi Roâma, ñuùng nhö lôøi
Chuùa noùi vôùi ngaøi: “Haõy vöõng loøng, con ñaõ laøm chöùng cho
Thaày ôû Gieârusalem theá naøo, thì con cuõng phaûi laøm chöùng
nhö vaäy taïi Roâma nöõa” (23,11).

Trong haønh trình ñi Roâma, chuyeán taøu gaëp baõo vaø bò 
ñaém. Trình thuaät naøy laøm cho ngöôøi ñoïc lieân töôûng ñeán 
chuyeän cuûa tieân tri Gioâna. Tuy nhieân giöõa hai caâu truyeän, 
coù nhöõng khaùc bieät. Vì khoâng tuaân theo lôøi Chuùa truyeàn ñi 
rao giaûng cho daân Niniveâ maø laïi ñi nôi khaùc, tieân tri Gioâna 
ñaõ gaây soùng gioù cho caû con taàu vaø thuûy thuû ñoaøn, coøn 
thaùnh Phaoloâ laïi laø cöùu tinh cuûa caû con taàu: “Toâi khuyeân 
caùc baïn cöù can ñaûm, vì khoâng ai trong caùc baïn phaûi maát 
maïng ñaâu, chæ maát taàu thoâi…” (27,22). Lôøi thaùnh Phaoloâ 
khích leä moïi ngöôøi treân taàu “Khoâng ai trong caùc baïn seõ 
maát moät sôïi toùc treân ñaàu” (27,34) laøm voïng laïi lôøi Chuùa 
Gieâsu trong Luca 12,7 vaø 21,18. Trình thuaät cuõng keå laïi: 
“oâng caàm laáy baùnh, daâng lôøi taï ôn Thieân Chuùa tröôùc maët 
moïi ngöôøi, baét ñaàu beû ra vaø aên” (27,35). Xem ra thaùnh 

Phaoloâ cöû haønh Thaùnh Theå duø nhöõng ngöôøi ngoaïi giaùo 
treân taàu khoâng hieåu gì.

Nhö theá, khi töôøng thuaät vuï ñaém taàu, thaùnh söû Luca 
coù yù nhaéc laïi lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâsu vaø bí tích Thaùnh 

Theå. Muïc ñích laø ñeå nhaéc 
nhôû caùc Kitoâ höõu raèng 
trong nhöõng soùng gioù cuoäc 
ñôøi, chuùng ta neân nhôù laïi 
lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâsu maø 
vöõng taâm, vaø Thaùnh Theå laø 
nguoàn söùc maïnh cho chuùng 
ta giöõa thöû thaùch.

Con taàu daït vaøo ñaûo 
Manta. Luca goïi nhöõng 
ngöôøi daân treân ñaûo laø 
barbaroi (coù leõ laø tieàn thaân 
cuûa nhöõng töø trong ngoân 
ngöõ AÂu chaâu maø ngöôøi Vieät 
Nam dòch laø moïi rôï). Trong 
saùch Coâng Vuï, Luca ñaõ cho 
thaáy phaûn öùng cuûa ngöôøi 
Do thaùi, Hi laïp, Roâma ñoái 
vôùi thaùnh Phaoloâ ra sao. ÔÛ 

ñaây laø phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi khoâng thuoäc soá ngöôøi 
treân. Hoï ñôn sô, taâm thaønh, ít hoïc. ÔÛ ñoù, thaùnh Phaoloâ 
khoâng giaûng giaûi ñieàu gì nhöng ngaøi thöïc thi taùc vuï chöõa 
laønh vaø nhieàu ngöôøi keùo ñeán ñeå ñöôïc chöõa laønh (28,8-10).

Cuoäc haønh trình tieáp tuïc töø ñaûo Manta vaø cuoái cuøng 
ñeán Roâma. Saùch Coâng Vuï ghi nhaän: “Caùc anh em ôû Roâma 
nghe tin chuùng toâi tôùi thì ñeán taän chôï Appioâ vaø Ba Quaùn 
ñeå ñoùn” (28,15). Nhö theá, Kitoâ giaùo ñaõ coù maët ôû Roâma 
roài vaø thaùnh Phaoloâ khoâng phaûi laø ngöôøi saùng laäp Hoäi 
Thaùnh ôû ñaây. Khi gaëp gôõ caùc kieàu baøo Do thaùi ôû Roâma, 
thaùnh Phaoloâ nhaán maïnh vôùi hoï raèng ngaøi khoâng phaûn 
boäi daân toäc vaø truyeàn thoáng Do thaùi, duø chính ngöôøi Do 
thaùi ñaõ noäp ngaøi cho chính quyeàn Roâma. Ngaøi thuyeát phuïc 
hoï raèng vöông quoác maø ngöôøi Do thaùi mong chôø nay ñaõ 
thaønh hieän thöïc. Ngaøi vaän duïng Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc ñeå 
chöùng minh cho hoï thaáy nhöõng lôøi Thieân Chuùa höùa nay 
ñöôïc theå hieän trong Ñöùc Kitoâ Gieâsu. Nhöng cuõng nhö ôû 
nhöõng nôi khaùc, coù ngöôøi tin, coù ngöôøi khoâng tin.

Taïi Roâma, suoát hai naêm, thaùnh Phaoloâ “rao giaûng 
Nöôùc Thieân Chuùa vaø veà Chuùa Gieâsu Kitoâ moät caùch raát 
maïnh daïn, khoâng gaëp ngaên trôû naøo” (28,31).
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When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52 And he sent messengers ahead
of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53 but the people would not receive 

him, because his face was set toward Jerusalem. 54 And when his disciples James and John saw it, they said, “Lord, do you 
want us to bid fire come down from heaven and consume them?” 55 But he turned and rebuked them. 56 And they went on 
to another village. 57 As they were going along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” 58 And 
Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.” 59 
To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” 60 But he said to him, “Leave the 
dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.” 61 Another said, “I will follow you, 
Lord; but let me first say farewell to those at my home.” 62 Jesus said to him, “No one who puts his hand to the plow and 
looks back is fit for the kingdom of God.”

Meditation: Are you surprised to see two of Jesus’
disciples praying for the destruction of a Samaritan 

village? The Jews and Samaritans had been divided for 
centuries. Jewish pilgrims who passed through Samaritan 
territory were often treated badly and even assaulted. 
Jesus did the unthinkable for a Jew. He not only decided 
to travel through Samaritan territory at personal risk, but 
he also asked for hospitality in one of their villages! 

Jesus faced rejection and abuse in order to reconcile 
us with God and one another

Jesus’ offer of friendship was rebuffed. Is there 
any wonder that the disciples were indignant and felt 
justified in wanting to see retribution done to this village? 
Wouldn’t you respond the same way? Jesus, however, 
rebukes his disciples for their lack of toleration. Jesus had 
“set his face toward Jerusalem” to die on a cross that Jew, 
Samaritan and Gentile might be reconciled with God and 
be united as one people in Christ.

Jesus seeks our highest good - friend and enemy 
alike

Tolerance is a much needed virtue today. But aren’t 
we often tolerant for the wrong thing or for the wrong 
motive? Christian love seeks the highest good of both 
one’s neighbor and one’s enemy. When Abraham Lincoln 
was criticized for his courtesy and tolerance towards his 
enemies during the American Civil War, he responded: 
“Do I not destroy my enemies when I make them my 
friends?” How do you treat those who cross you and 
cause you trouble? Do you seek their good rather than 
their harm?

Jesus explains the cost of following as his disciple
When the Lord calls us to follow him he gives us 

the grace to put aside everything that might keep us 
from doing his will. Loyalty to Jesus requires sacrifice, 
letting go of my will for God’s will. A would-be disciple 
responded by saying, I must first go and bury my father, 
that is, go back home and take care of him until he died.   
Jesus certainly did not mean that we should refuse to care 
for others, especially our parents in their old age. His 
startling statement, however, made clear that God must 
always be first in our lives. If we love him above all, then 
everything else will fall into its proper place and time.

Jesus surprised his disciples by telling that they must 
not look back but keep their focus on the goal set for their 
lives - full happiness and union with God. A plowman who 
looked back caused his furrow to be crooked. Likewise, 
if we keep looking back to what we left behind, our path 
in following God will likely go off course and we’ll miss 
what God has for us. When the going is rough or the way 
ahead looks uncertain, we are tempted to look back to the 
“good old days” or to look for “greener turf”. Are you 
resolved to keep your eyes fixed on Jesus and to “stay the 
course” in following him to the end? 

“Take, O Lord, and receive my entire liberty, my 
memory, my understanding, and my whole will. All that I 
am and all that I possess you have given me. I surrender 
it all to you to be disposed of according to your will. Give 
me only your love and your grace - with these I will be rich 
enough and will desire nothing more.” (Prayer of Ignatius 
Loyola, 1491-1556)

“No one who looks back”
Scripture:  Luke 9:51-62












