
      
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 14 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 3/7/2016

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



đám về!… và chớ gì thế giới 
của thời đại chúng ta, một thế 
giới đang kiếm tìm, khi thì trong 
lo âu, khi thì trong hy vọng, có 
thể nhận được tin mừng không 
phải từ những người rao giảng 
rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn 
hay lo âu, nhưng từ những thừa 
tác viên Tin Mừng đang sống 
một cuộc đời đầy nhiệt huyết, 
những người trước đó đã nhận 
được niềm vui của Đức Kitô” 
(số 10). 

Đúng thế, chỉ khi nào cảm 
nghiệm được niềm vui và bình 
an khi gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng 

ta mới có thể kiên trì trong sứ mạng loan báo Tin Mừng 
trong một thế giới không chỉ khước từ sự thật và sự 
sống của Thiên Chúa, mà còn qua sự áp bức của luật lệ 
(chẳng hạn như phá thai, kết hợp đồng tính, trợ tử…) 
cưỡng ép người Kitô hữu trở thành những đồng lõa của 
thế lực sự dữ chống lại các giá trị của Tin Mừng. Đó là 
lý do tại sao hằng năm Giáo hội Hoa Kỳ mời gọi người 
Công giáo phải dành hai tuần lễ từ 21/6 đến 4/7 để cầu 
nguyện cho tự do giáo và lương tâm được tôn trọng.

Công cuộc loan báo Tin Mừng trước hết không nhất 
thiết phải đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, nhưng 
phải được bắt đầu từ chính trong gia đình và giáo xứ 
của người tín hữu. Thật vậy, lắm khi có những người 
Công giáo sống đạo một cách miễn cưỡng như thể để 
trả nợ Thiên Chúa. Một khi sống đạo cách nặng nề, 
thiên nhiều về hình thức mà không có niềm vui sâu xa 
trong cõi lòng khi cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu 
thương, chăm sóc, dù gặp nhiều gian khổ, thì khó lòng 
chúng ta lôi cuốn những người chưa biết Chúa.

Ước gì mỗi một ngày sống của chúng ta là một ngày 
thu hoạch của sứ mạng loan báo Tin Mừng bởi vì chúng 
ta đã biết cộng tác với Thiên Chúa khi đem đến cho 
người khác chính lòng thương xót và sự bình an của 
Chúa Giêsu qua cuộc sống chứng tá yêu thương!

Trong bài Tin Mừng Chúa 
nhật 14 Thường niên năm 
C hôm nay (Lc 10:1-12, 17, 

20), Thánh sử Luca cho chúng ta 
thấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn 
đệ từng hai người một, đi trước mở 
đường cho Chúa ở các làng mạc 
Ngài sẽ đến bằng cách đem lại sự 
bình an và ơn chữa lành cùng việc 
loan báo Nước Thiên Chúa đến gần. 
Chắc chắn Chúa Giêsu truyền cho 
các môn đệ ra đi rao giảng chỉ sau 
khi các ngài đã có thời gian được 
sống gần gũi với Chúa và quan sát 
những gì Chúa đã làm. Do đó các 
môn đệ biết rằng kết quả của việc 
rao giảng Tin Mừng không tùy thuộc nhiều vào khả 
năng của các ông nhưng là quyền năng và thánh danh 
của Chúa Giêsu (Lc 10:17).

Việc các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi rao giảng 
Tin Mừng ngày xưa cũng nhắc nhở về sứ mạng của mỗi 
người Kitô hữu chúng ta ngày nay, bất kể là tu sĩ hay 
giáo dân. Lời chỉ dẫn truyền giáo của Chúa Giêsu cho 
các môn đệ ngày xưa cũng là kim chỉ nam hành động 
cho chúng ta ngày nay. Việc Chúa đòi hỏi các môn đệ 
khi ra đi không mang hành lý cồng kềnh để nói đến sự 
ưu tiên, tính cách khẩn cấp và sự quan phòng của Thiên 
Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đúng thế, là 
Kitô hữu, chúng ta phải mang tâm tư của Đức Giêsu 
muốn đem lại sự sống, niềm vui và bình an của Chúa 
đến bất kỳ nơi đâu và với bất cứ ai, như lời khẳng định 
của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa muốn cho mọi người 
được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tim 2:4).

Tuy nhiên, phải chăng bởi vì nhiều người trong 
chúng ta vẫn chưa mang tâm tư của Chúa nên không 
ý thức được nhu cầu khẩn thiết của việc loan báo Tin 
Mừng. Nói một cách khác, chúng ta chỉ trở nên những 
người loan báo Tin Mừng đích thực khi chúng ta gặp 
được Chúa Giêsu trong niềm an vui. Ở đây, chúng ta 
được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở trong Tông 
huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, đó là, chúng ta “không 
bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đưa LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần:
 Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’. Lc 10, 9
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LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 3/7: Tuaàn 14 Thöôøng Nieân, naêm C.
- Thöù Hai 4/7: Tuaàn 14 Thöôøng Nieân. Leã Ñoäc Laäp Hoa

Kyø.
- Thöù Ba 5/7: Leã Thaùnh Antoân Zakaria, Linh muïc;

Thaùnh Elizabeth Boà Ñaøo Nha.
- Thöù Tö 6/7: Leã Thaùnh Maria Goâreùtti, Trinh nöõ, Töû

ñaïo.
- Thöù Naêm 7/:7 Tuaàn 14 Thöôøng Nieân.
- Thöù Saùu 8/7: Tuaàn 14 Thöôøng Nieân.
- Thöù Baûy 9/7: Bieät kính Ñöùc Meï. Leã Thaùnh Augustinoâ

Zhao Rong, Linh muïc & Caùc Baïn Töû Ñaïo.
- Chuùa Nhaät 10/7: Tuaàn 15 Thöôøng Nieân, naêm C.

VAÊN PHOØNG GIAÙO XÖÙ ÑOÙNG CÖÛA NGAØY 
LEÃ ÑOÄC LAÄP (4/7)

Vaên phoøng Giaùo xöù seõ ñoùng cöûa thöù Hai ngaøy 4/7 
möøng leã Ñoäc Laäp vaø seõ môû cöûa laïi thöù Ba ngaøy 5/7.

CHUÙC MÖØNG 50 NAÊM THAØNH HOÂN 
Coäng ñoaøn daân Chuùa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
thaân aùi chuùc möøng nhaân leã kyû nieäm 50 naêm thaønh hoân 
vaøo ngaøy thöù Baûy 2/7/2016 cuûa:

OÂng Nguyeãn Vaên Haân & Baø Phaïm Quyønh Höông

Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho oâng baø 
vaø caùc con chaùu luoân soáng trong yeâu thöông vaø haïnh 
phuùc suoát ñôøi.

CHAÀU THAÙNH THEÅ THÖÙ NAÊM ÑAÀU THAÙNG (7/7) 
VAØ THAÙNH LEÃ CAÙC GIA ÑÌNH (8/7)

* Thöù Naêm Ñaàu Thaùng (7/7)
Chaàu Thaùnh Theå chung sau Thaùnh leã 7 giôø toái.

* Thöù Saùu – Tuaàn thöù hai cuûa thaùng (8/7)
Chaàu Thaùnh Theå 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 
·Thaùnh leã Caùc Gia ñình luùc 7pm
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.

KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN KỲ 22 - MÙA THU 2016

Khóa Dự Bị Hôn Nhân Kỳ 22 sẽ khai giảng vào chiều thứ 
Sáu, ngày 19/8/2016 lúc 7pm tại Trung tâm Thánh An 
Phong, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học nói tiếng Việt và kéo dài trong 2 cuối tuần liên 
tiếp:    *  Thứ Sáu 19/8, từ 7pm đến 9pm

* Thứ Bảy 20/8, từ 8:30am đến 5pm
* Thứ Sáu 26/8, từ 7pm đến 9pm
* Thứ Bảy 27/8, từ 8:30am đến 5pm

Các học viên chỉ được cấp chứng chỉ nếu theo học đầy đủ 
các giờ học.  Ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ.  Nếu có 
thắc mắc xin gọi:  972-414-70731)   

GIAÙO PHAÄN DALLAS CÖÛ HAØNH LEÃ KYÛ NIEÄM 
THAØNH HOÂN 25 NAÊM, 50 NAÊM VAØ TREÂN 50 NAÊM
ANNUAL DIOCESAN SILVER & GOLD 
ANNIVERSARY MASS CELEBRATING 25, 50 
AND 50+ YEARS OF MARRIAGE
Ñöùc Cha Kevin Farrelll cuûa Giaùo phaän Dallas seõ chuû söï 
Thaùnh Leã Kyû nieäm thaønh hoân cho caùc ñoâi hoân phoái kyû 
nieäm 25 naêm (keát hoân naêm 1991), 50 naêm (keát hoân naêm 
1966) vaø treân 50 naêm (keát hoân tröôùc naêm 1966) vaøo 2 
giôø chieàu thöù Baûy ngaøy 27/8/2016 taïi Nhaø thôø Chính 
toøa Ñöùc Meï Guadalupe. Nhöõng ñoâi hoân phoái naøo muoán 
tham döï xin vui loøng ghi danh ñeå coù choã ngoài trong nhaø 
thôø. Thaân nhaân caùc ñoâi hoân phoái seõ ngoài vaøo nhöõng gheá 
troáng. Sau Thaùnh leã seõ coù tieäc möøng taïi Trung taâm Daøn 
nhaïc Giao höôûng Morton Myerson gaàn ñoù.

Muoán ghi danh, xin vaøo website www.cathdal.org/
Weddding_Anniversary _August_2016 hoaëc goïi soá ñieän 
thoaïi (214) 379-2874. Haïn choùt ghi danh laø 15/8/2016.

The Annual Diocesan Silver and Gold Anniversary 
Mass celebrating 25, 50 and 50+ Years of Marriage 
will be held on Saturday, August 27, 2016 at 2:00 p.m., 
at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. 
Couples celebrating their 25th anniversary (married 
in 1991), 50th anniversary (married in 1966), or more 
than 50 years of marriage (married before 1966) during 
2016, are invited to participate. Please register if you 
plan to attend so that seating can be reserved.

Bishop Farrell presides at this beautiful Mass and offers 
a special blessing for all anniversary couples. Families 
are welcome to attend and will be seated in open seating. 
A festive reception will be held following the Mass at 
the Morton H. Myerson Symphony Center. Register 
at https://www.cathdal.org/Wedding_Anniversary_
August_2016 or call 214-379-2874 to register by phone. 
Deadline for registrations is Monday, August 15th.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 26/6/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $13,282.00 
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng: $125.00 
Leä Phí Gia Nhaäp Giaùo Xöù: 
     SDB 2744 $300.00 
     SDB 2745 $100.00 
Tieàn In Saùch: $200.00 
Tieàn Khaán: $1,609.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $600.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $70.00 
Quyõ Peter Pence cuûa Toaø Thaùnh $3,433.00 
Nhoùm Baùc AÙi $5,600.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0125 Nguyeãn Thò Phaàn $100.00 
0233 Nguyeãn Quang Minh $100.00 
0569 Vuõ Vaên Cöôøng $10.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0679 Chu Ñöùc Coâng $50.00 
0714 Mai Ngoïc Phöông $10.00 
0890 Leâ Hoaøng $9.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1156 Nguyeãn Vaên Hoaøng $5.00 
1308 Nguyeãn Vuõ Thi $20.00 
1330 Hoaøng Nguyeãn Thò $5.00 
1518 Maïc Hoàng Thuûy $20.00 
1728 Caron Le Therese $5.00 
1756 Phaïm Quang Huy Baûo $25.00 
1791 Nguyeãn Höõu Loäc $40.00 
1795 Voõ Baù Vinh $30.00 
1878 Traàn Baéc $100.00 
1986 Traàn Vaên Baûo $200.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2472 Ñoaøn Phöông Thaûo $10.00 
2516 Tröông Uy Vaân $10.00 
2599 O’Connor Ngoïc $20.00 
2651 Maïc Hoàng Sôn $10.00 
2711 Huyønh Khöông Thaùi $10.00 
2714 Hoa Thi Hoang $12.00

Gia Ñình Cha Chính Xöù 
Nguyeãn Taát Haûi (Parking Lot) $2,000.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0304 Nguyeãn Vaên Tieán $200.00 
0314 Voõ Quoác Höng $100.00 
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0497 Jimmy Hoang Kim $200.00 
0603 Nguyeãn Maïnh Toaøn 

(Niche & Nameplate) $2,550.00 
311-312  Ñoaøn Ñöùc Trieäu $200.00 
482-483  Nguyeãn Thanh $400.00 
488-494  Therese Caron $700.00 

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

Giaùo Khu 1 Baø Coá Nguyeãn Vaên Cô 972-530-7028
2105 Aspen Lane, Garland, TX 75044

Giaùo Khu 3 OÂ/B Nguyeãn Höõu Ñaøo 972-276-9879
1301 Fawn Ridge Trail, Garland, TX 75042

RAO HOÂN PHOÁI 
Laàn I
* Anh Hoà Vónh Michael, con oâng Löu Vónh Thaùi vaø
baø Hoà Thò Thu Haø, seõ keát hoân vôùi chò Vuõ Thò Hoàng
Haïnh, con oâng Vuõ Baù Hieän vaø baø Vuõ Thò Böôûi, vaøo
ngaøy thöù Baûy 19/11/2016.

* Anh Hoaøng Vaên Oanh, con oâng Hoaøng Vaên Caän
(qua ñôøi) vaø baø Nguyeãn Thò Ru, seõ keát hoân vôùi chò 
Hoaøng Nhö Thuûy, con oâng Hoaøng Xuaân Chöôùc 
vaø baø Vuõ Thò Phöông (qua ñôøi), vaøo ngaøy thöù Baûy 
26/11/2016

Laàn II
* 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 III
* 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.
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KEÁT THUÙC CHIEÁN DÒCH
 “HAI TUAÀN LEÃ CHO TÖÏ DO” (4/7)

THE CLOSING OF THE 

“FORTNIGHT FOR FREEDOM” CAMPAIGN

Haèng naêm, caùc giaùo phaän khaép nöôùc Hoa Kyø tieán haønh 
chieán dòch “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” baét ñaàu töø ngaøy 21/6 
vaø tieáp tuïc ñeán ngaøy 4/7 khi quoác gia naøy möøng Ngaøy Leã 
Ñoäc Laäp. Ñöôïc caùc giaùm muïc Hoa Kyø khôûi xöôùng, saùng 
kieán naøy laø moät lôøi môøi goïi ñeán nhöõng ngöôøi Coâng giaùo 
haõy caàu nguyeän vaø ñöông ñaàu vôùi nhieàu thaùch ñoá hieän 
nay trong vieäc toân troïng töï do toân giaùo.

Chieán dòch keùo daøi 2 tuaàn leã coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi 
Giaùo hoäi Coâng giaùo vì trong nhöõng ngaøy naøy coù caùc leã 
vinh danh caùc thaùnh noåi tieáng nhö Hai Thaùnh Toâng ñoà 
Pheâroâ vaø Phaoloâ (29/6), Thaùnh John Fisher vaø Thaùnh 
Thomas More (22/6). Hai vò thaùnh ngöôøi Anh naøy ñaõ chòu 
töû ñaïo vì ñöùc tin khi phaûi ñoái dieän tröôùc aùp löïc chính trò vaø 
söï baùch haïi kinh khuûng döôùi thôøi Vua Henry VIII 
(1491-1547). Nhöõng lôøi noùi cuoái cuøng cuûa Thaùnh Toâma 
More tröôùc khi bò saùt haïi vaãn tieáp tuïc vang voïng trong 
loøng ngöôøi Coâng giaùo suoát nhieàu theá kyû: “Toâi cheát nhö laø 
moät toâi tôù trung thaønh cuûa Nhaø vua, nhöng laø toâi tôù ñaàu 
tieân cuûa Thieân Chuùa.”

Chuû ñeà cuûa “Hai Tuaàn Leã Cho Töï Do” naêm nay laø 
“Nhaân Chöùng Cho Töï Do”. Xin vaøo website www. 
fortnight4freedom.org ñeå xem theâm nhöõng taøi lieäu höõu 
ích lieân quan ñeán töï do toân giaùo.

Every year, Dioceses across the United States of America 
observe the “Fortnight for Freedom” campaign, which 
begins on June 21st and continues until July 4th, when 
the nation celebrates its “Independence Day”. Launched 
by the U.S Conference of Catholic Bishops, this initiative 
is an annual invitation to Catholics to pray and 
address many current challenges to religious liberty. 

This fortnight is particularly significant for the Catholic 
Church, as it incorporates the feast day of figures such as 
Saints Peter and Paul, as well as Saints John Fisher and 
Thomas More. These two English Saints were martyred 
for the faith in the face of tremendous political pressure 
and persecution during reign of King Henry VIII 
(1491-1547). Saint Thomas More's last words, “I die the 
Kings loyal servant, but Gods first,” have continued to 
resonate, for Catholics throughout the centuries.

The fifth-annual events theme of this year is “Witnesses 
to Freedom”. Please go to www.fortnight4freedom.org to 
look for other helpful materials with regard to the issue of 
religious liberty.

THAÙNH LEÃ BEÁ MAÏC NAÊM THAÙNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP TAÏI ROÂMA

Nhaø thôø Thaùnh Anphongsoâ ôû Roâma ñaõ long troïng cöû 
haønh Leã Meï Haèng Cöùu Giuùp hoâm Chuùa nhaät 26/6 
vöøa qua, ñoàng thôøi cuõng laø thaùnh leã beá maïc Naêm 
Thaùnh 150 naêmböùc Linh AÛnh Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp.
Tröôùc ñoù, coäng ñoaøn ñaõ cuøng thöïc hieän Tuaàn 
Cöûu Nhaät kính Ñöùc Meï do Cha Gilberto Silvestri 
höôùng daãn. Ñoù laø nhöõng buoåi suy nieäm veà böùc Linh 
AÛnhÑöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Thaùnh Leã haøng ngaøy 
ñöôïc cöû haønh baèng nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau nhö 
tieáng Vieät, tieáng Ñöùc, tieáng YÙ, tieáng Anh, tieáng Taây 
Ban Nha, Ba Lan, Malayalam, tieáng Phaùp vaø Boà 
Ñaøo Nha. Thaùnh Leã cuõng ñöôïc cöû haønh vôùi nhieàu 
nghi leã khaùc nhau nhö Giaùo hoäi Coâng giaùo Hy Laïp 
Romania, Ukraina vaø Syro-Malabar. Caùc nghi thöùc 
phuïng vuï, keå töø khi ñöôïc cöû haønh baèng nhieàu ngoân 

ngöõ vaø nhieàu nghi leã phuïng vuï khaùc nhau ñaõ thu huùt 
nhieàu ngöôøi tham döï, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi ñaõ töø 
laâu khoâng ñeán nhaø thôø.
Cao ñieåm cuûa Tuaàn Cöûu Nhaät chuaån bò möøng kính 
leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp dieãn ra vaøo ngaøy Chuùa 
nhaät 26/6 vôùi moät Thaùnh Leã ñaõ ñöôïc cöû haønh caùch 
long troïng taïi Vöông cung thaùnh ñöôøngÑöùc Baø Caû. 
Thaùnh leã baét ñaàu luùc 4 giôø chieàu do Ñöùc Hoàng Y 
Joaõo Braz de Aviz – Toång tröôûng Thaùnh Boä Tu Só 
chuû söï. Sau ñoù, Cha Michael Brehl – Beà treân Toång 
Quyeàn Doøng Chuùa Cöùu Theá – chaøo ñoùn Ñöùc Hoàng 
Y vaø coäng ñoaøn tham döï baèng tieáng YÙ vaø tieáng Anh. 
Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng chaät kín bôûi nhöõng ñoaøn 
khaùch haønh höông vaø caùc Tu só Doøng Chuùa Cöùu Theá 
töø khaép naêm chaâu ñoå veà ñaây nhaân dòp cöû haønh beá 
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maïc Naêm Thaùnh Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Baøi giaûng 
cuûa Ñöùc Hoàng Y Joaõo Braz de Aviz ñöôïc phieân dòch 
töø tieáng YÙ sang tieáng Anh bôûi Cha Beà treân Toång 
quyeàn Michael. 
Ñöùc Hoàng Y ñaõ nhaéc laïi loøng suøng kính ñaëc bieät cuûa 
Doøng Chuùa Cöùu Theá ñoái vôùi Meï Haèng Cöùu Giuùp 
cuõng nhö nhöõng noá löïc trong vieäc thi haønh söù vuï 
maø Ñöùc Giaùo Hoaøng Pioâ IX ñaõ trao phoù cho Doøng, 
ñoù laø: “Haõy laøm cho caû theá giôùi bieát Meï”. Vôùi kinh 
nghieäm cuûa ngaøi ñoái vôùi Doøng Chuùa Cöùu Theá, 
ngaøi nhaän thaáy raèng moãi Tu só DCCT ñeàu coù Meï 
Haèng Cöùu Giuùp ôû beân vaø chính Meï ñaõ khoâng bao 
giôø rôøi xa hoï. Trong Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 
naøy, theo ngaøi, ngöôøi ta caàn nhaän ra moät ñieàu quan 
troïng laø chính Meï ñaõ caûm 
nghieäm vaø chính Meï cuõng 
seõ toû loä cho chuùng ta thaáy 
veà Loøng Thöông Xoùt cuûa 
Chuùa Cha. Maëc duø Thaùnh 
leã ñöôïc cöû haønh baèng tieáng 
YÙ, nhöõng lôøi caàu nguyeän 
tín höõu ñöôïc caát leân baèng 
nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau 
ñaïi dieän cho nhieàu neàn vaên 
hoùa vaø nhöõng nhu caàu khaùc 
nhau. Sau Thaùnh Theå, Cha 
Arturo Martinez Soto cuõng 
ñaõ göûi ñeán Ñöùc Hoàng Y moät böùc Linh aûnh Meï Haèng 
Cöùu Giuùp.
Sau ñoù, coäng ñoaøn hieän dieän cuõng ñaõ tham döï cuoäc 
röôùc töø Vöông cung Thaùnh ñöôøngÑöùc Baø Caûquanh 
khu phoá tieán ñeán Ñeàn Ðöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp vaø 
Nhaø thôø Thaùnh Anphongsoâ. Nhöõng lôøi caàu nguyeän 
hoøa vôùi nhöõng baøi thaùnh ca ñöôïc caát leân bôûi ban 
nhaïc laøm cho baàu khoâng khí cuûa cuoäc röôùc caøng 
trôû neân soát saéng hôn. Maëc duø khoâng khí khaù oi böùc, 
theá nhöng moïi ngöôøi ñaõ tham döï moät caùch raát trang 
nghieâm.
Khi ñeán Ñeàn Đöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, coäng ñoaøn ñaõ 
ñöùng chôø ñôïi saün ñeå chaøo ñoùn Linh aûnh Meï Haèng 
Cöùu Giuùp. Sau ñoù, Linh aûnh ñöôïc röôùc vaøo beân trong 
Thaùnh Ñöôøng vaø ñöôïc ñaët tröôùc baøn thôø. Tieáp theo, 
Cha Beà treân Toång quyeàn ñaõ höôùng daãn caùc tín höõu 
trong moät buoåi caàu nguyeän ñaày yù nghóa. Cuoái cuøng, 
ngaøi trao caùc böùc Linh aûnh cho ñaïi dieän ñeán töø khaép 
5 chaâu vaø caùc ñaïi dieän ñeán töø caùc Vuøng Mieàn cuûa 

Hoäi doøng. Naêm Thaùnh Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp laø 
khoaûnh khaéc cuûa taâm tình taï ôn vaø cuõng laø thôøi gian 
ñeå daán thaân hôn nöõa trong söù vuï ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùo 
Hoaøng Pioâ IX giao phoù cuõng nhö söù vuï loan baùo Tin 
Möøng qua Linh aûnh Meï Haèng Cöùu Giuùp. Vì vaäy, 
Linh aûnh Meï Haèng Cöùu Giuùp seõ ñöôïc röôùc ñeán caùc 
chaâu luïc khaùc nhau ñeå ñeán vôùi caùc quoác gia, caùc 
coäng ñoaøn vaø caùc giaùo xöù nôi Doøng Chuùa Cöùu Theá 
ñang hieän dieän vaø laøm vieäc. Chính vì vaäy, moãi chaâu 
luïc ñeàu ñöôïc ñaïi dieän bôûi moät ñieàu phoái vieân hoaëc 
moät thaønh vieân thuoäc UÛy Ban Naêm Thaùnh.
Caûnh töôïng moïi ngöôøi mang treân tay aûnh Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp vöøa ñöôïc Cha Beà treân Toång Quyeàn 
trao, ñöùng döôùi chaân böùc Linh aûnh nguyeân baûn, 

troâng thaät ñeïp. Ngöôøi ta coù 
theå nhaän thaáy moät nieàm vui 
maõnh lieät hieän dieän trong 
coäng ñoaøn tham döï nôi ñaây, 
vôùi ñuû moïi saéc maøu vaø caùc 
bieåu töôïng vaên hoùa ñeán töø 
caùc trang phuïc truyeàn thoáng 
cuûa hoï. Loøng soát meán cuûa 
caùc tín höõu haønh höông ñeán 
töø Burkina Faso ñaõ cho thaáy 
yù nghóa phoå quaùt cuûa loøng 
suøng kính ñaëc bieät ñoái vôùi 
Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Ñöùc Trinh Nöõ Maria ñöôïc bieát ñeán vôùi nhieàu danh 
hieäu khaùc nhau, thöôøng laø ôû moãi nôi ngöôøi ta seõ bieát 
ñeán Meï theo töøng ñòa danh cuûa ñòa phöông ñoù. Theá 
nhöng, Töôùc hieäu Meï Haèng Cöùu Giuùp laïi mang moät 
yù nghóa phoå quaùt, khi töôùc hieäu aáy vöôït qua ranh giôùi 
moïi quoác gia, moïi neàn vaên hoùa, ngoân ngöõ vaø thaäm 
chí moïi toân giaùo khaùc nhau maø noùi theo Saùch Khaûi 
Huyeàn, “Meï seõ ñöôïc muoân daân ñeán töø moïi daân toäc, 
moïi mieäng löôõi vaø moïi quoác gia bieát ñeán”. Cuï theå, 
qua nhöõng nghi thöùc phuïng vuï trong tuaàn cöûu nhaät 
tröôùc ñoù vaø ñaëc bieät trong dòp leã kính Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp, chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc loøng suøng moä 
ñaëc bieät cuûa ñoaøn con caùi töø khaép nôi ñoái vôùi Ñöùc 
Meï Haèng Cöùu Giuùp cuûa chuùng ta. Chuùng ta coù theå 
thaáy nôi Ñöùc Maria – moät ngöôøi Meï luoân luoân cöùu 
giuùp chuùng ta – vaø qua Ñöùc Gieâsu Kitoâ con Meï, Meï 
seõ thoâng ban Ôn Cöùu Ñoä chöùa chan vaø haèng cöùu 
giuùp chuùng ta. Naêm Thaùnh vaø dòp Leã kính Ñöùc Meï 
Haèng Cöùu Giuùp seõ cho chuùng ta caûm nghieäm saâu saéc 
hôn veà kinh nghieäm naøy!
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Tuaàn 104
THÖ 1 & 2 TIMOÂTHEÂ 

THÖ GÖÛI TITOÂ

BAÛO VEÄ ÑÖÙC TIN (1Tm 1,3-7)
“Khi ñi Maceâñoânia, toâi ñaõ khuyeân anh ôû laïi 

Epheâsoâ ñeå anh truyeàn cho moät soá ngöôøi ñöøng daïy 
moät giaùo lyù khaùc” (1,3). Caâu naøy cho thaáy Timoâtheâ 
ñöôïc trao nhieäm vuï “giaùm quaûn” ôû Epheâsoâ. Ñoái vôùi 
thaùnh Phaoloâ, Epheâsoâ laø moät giaùo hoäi coù taàm quan 
troïng ñaëc bieät. Ngaøi ñaõ laøm vieäc hai naêm ôû ñoù (Cv 
19,1-10) vôùi nhieàu thaønh coâng vaø cuõng khoâng ít ñau 
khoå (Cv 19,11-20). Cuõng ôû Epheâsoâ, Apolloâ ñaõ theo 
Ñaïo (Cv 18,24), vaø thaùnh Phaoloâ ñaõ coù baøi dieãn vaên 
noåi tieáng vôùi caùc tröôûng laõo taïi ñoù (Cv 20,16-35). 
Hieån nhieân ñaây laø moät giaùo hoäi coù taàm aûnh höôûng 
lôùn, neân chuùng ta coù caû moät laù thö quan troïng cuûa 
Phaoloâ göûi Epheâsoâ, vaø coøn moät thö ngaén khaùc trong 
saùch Khaûi Huyeàn (2,1-7).

Nhieäm vuï cuûa Timoâtheâ laø phaûi canh giöõ ñôøi soáng 
ñöùc tin cuûa Daân Chuùa, cuï theå laø ñöøng ñeå nhöõng keû 
xöng mình laø thaày daïy tieáp tuïc rao giaûng nhöõng lyù 
thuyeát sai laïc, “nhöõng chuyeän hoang ñöôøng vaø gia 
phaû daøi doøng” (1,4). Ñieàu chính yeáu laø hoï khoâng loan 
baùo söï toaøn veïn cuûa ñöùc tin vaø ñôøi soáng ñaïo ñöùc. Lôøi 
rao giaûng chaân chính phaûi “ñöa tôùi ñöùc meán phaùt xuaát 
töø taâm hoàn trong saïch, löông taâm ngay thaúng vaø ñöùc 
tin khoâng giaû hình” (1,5). Ñaây cuõng laø ñieàu maø ôû baát 
cöù thôøi ñaïi naøo, ngöôøi tín höõu phaûi döïa vaøo ñeå phaân 
ñònh ñaâu laø giaùo lyù tinh tuyeàn vaø ñaâu laø thöù “giaùo lyù” 
giaû doái. Neáu khoâng, chuùng ta coù nguy cô trôû thaønh 
nhöõng keû “noùi roãng tueách”, thích laøm thaày daïy ngöôøi 
khaùc nhöng chính baûn thaân “laïi khoâng hieåu caû ñieàu 
mình noùi laãn ñieàu mình xaùc quyeát” (1,6-7).

SÖÏ GIAN KHOÅ CUÛA SÖÙ VUÏ TOÂNG ÑOÀ (2Tm 
2,1-13)

“Hôõi anh, ngöôøi con cuûa toâi, haõy neân maïnh meõ 
trong aân suûng cuûa Ñöùc Kitoâ Gieâsu” (2,1). Lôøi hieäu 
trieäu naøy laøm neân chuû ñeà chính cuûa ñoaïn vaên. Söù vuï 
toâng ñoà laø söù vuï khoù khaên, nhöng Timoâtheâ ñoùn nhaän 
söùc maïnh töø Thaàn khí Thieân Chuùa ñeå coù theå chu toaøn 
söù vuï. Nhieäm vuï tröôùc heát cuûa söù vuï laø “nhöõng gì 

anh ñaõ nghe toâi noùi tröôùc maët caùc nhaân chöùng, thì 
haõy “trao laïi” cho nhöõng ngöôøi tín caån, nhöõng ngöôøi 
seõ coù khaû naêng daïy cho ngöôøi khaùc” (2,2). Ñoäng töø 
“trao laïi” laø moät töø chuyeân moân, vöøa nhaán maïnh 
ñieàu ñöôïc trao laïi laø ñieàu coù taàm quan troïng ñaëc bieät, 
vöøa ñoøi hoûi phaûi chuyeån giao caùch chính xaùc vaø trung 
thöïc. Thaùnh Phaoloâ ñaõ duøng töø “trao laïi” naøy khi noùi 
veà Thaùnh Theå vaø veà söï phuïc sinh (1Cor 11,23; 15,3).

Söù vuï toâng ñoà ñoøi hoûi nhieàu hi sinh, neân thaùnh 
Phaoloâ keâu goïi Timoâtheâ phaûi “ñoàng lao coäng khoå 
nhö moät ngöôøi lính gioûi cuûa Ñöùc Kitoâ Gieâsu” (2,3), 
toaøn taâm toaøn yù vôùi söù vuï (2,4), chòu khoù luyeän taäp 
(2,5) vaø caàn maãn laøm vieäc nhö ngöôøi noâng daân treân 
ñoàng ruoäng (2,6).

Cao ñieåm cuûa ñoaïn vaên laø thaùnh thi (2,11-13) 
môøi goïi chuùng ta neân ñoàng hình ñoàng daïng vôùi maàu 
nhieäm Vöôït qua cuûa Chuùa Gieâsu, ñeå ñöôïc chia seû 
vinh quang vôùi Ngöôøi: “Neáu ta cuøng cheát vôùi Ngöôøi, 
ta seõ cuøng soáng vôùi Ngöôøi. Neáu ta kieân taâm chòu 
ñöïng, ta seõ cuøng hieån trò vôùi Ngöôøi” (2,11-12). Thaùnh 
Phaoloâ khoâng chæ keâu goïi nhöng chính ngaøi ñaõ soáng 
xaùc tín ñoù: “Vì Tin Möøng, toâi phaûi chòu khoå, toâi coøn 
phaûi mang xieàng xích nhö moät teân gian phi. Nhöng 
lôøi Thieân Chuùa ñaâu bò xieàng xích” (2,9).

Trong thaùnh thi naøy, coù moät caâu khoù hieåu (caâu 
12b-13). Caâu 12b vieát: “Neáu ta choái boû Ngöôøi, Ngöôøi 
seõ choái boû ta”. Ñaây cuõng laø lôøi caûnh caùo quen thuoäc 
trong saùch Tin Möøng (Mt 10, 32-33). Nhöng caâu 13 
laïi vieát raèng “Neáu ta khoâng trung tín, Ngöôøi vaãn 
moät loøng trung tín, vì Ngöôøi khoâng theå naøo choái boû 
chính mình”. Phaûi hieåu theá naøo veà ñieàu coù veû maâu 
thuaãn naøy? Thaùnh Phaoloâ thöôøng xuyeân nhaán maïnh 
söï trung tín cuûa Chuùa (1Cor 1,9; 10,13; 1Thes 5,24). 
Tuy nhieân söï trung tín ôû ñaây laø Thieân Chuùa trung tín 
vôùi lôøi höùa cöùu ñoä con ngöôøi qua ñöùc tin, chöù khoâng 
coù nghóa laø Chuùa khoâng xeùt xöû toäi loãi cuûa con ngöôøi. 
Neáu con ngöôøi coá tình choái boû tình yeâu cöùu ñoä cuûa 
Thieân Chuùa, thì Ngaøi cuõng choái boû hoï, hoaëc noùi caùch 
khaùc, tình yeâu cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa trôû thaønh voâ 
ích cho hoï.
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Meditation: What kind of harvest does the Lord
want us to reap today for his kingdom? When 

Jesus commissioned seventy of his disciples to go on 
mission, he gave them a vision of a vast field that is ready 
to be harvested for the kingdom of God. Jesus frequently 
used the image of a harvest to convey the coming of 
God’s reign on earth. The harvest is the fruition of much 
labor and growth - beginning with the sowing of seeds, 
then growth to maturity, and finally the reaping of fruit 
for the harvest. 

God’s word grows like a seed within us
In like manner, the word of God is sown in the hearts 

of receptive men and women who hear his word, accept 
it with trust and obedience, and then share the abundant 
fruit of God’s word in their life with others. The harvest 
Jesus had in mind was not only the gathering in of the 
people of Israel, but all the peoples (and nations) of the 
world. John the Evangelist tells us that  “God so loved the 
world that he gave his one and only Son, that whoever 
believes in him shall not perish but have eternal life” 
(John 3:16).

Be a sower of God’s word of peace and mercy
What does Jesus mean when he says his disciples 

must be “lambs in the midst of wolves”? The prophet 
Isaiah foretold a time when wolves and lambs will dwell 
in peace (Isaiah 11:6 and 65:25). This certainly refers to 
the second coming of of the Lord Jesus when all will be 
united under the Lordship of Jesus after he has put down 
his enemies and established the reign of God over the 
heavens and the earth. In the meantime, the disciples 
must expect opposition and persecution from those who 
would oppose the Gospel. Jesus came to lay down his life 
for us, as our sacrificial lamb, to atone for our sins and the 
sins of the world. We, in turn, must be willing to offer our 
lives with gratitude and humble service for our Savior, 
the Lord Jesus Christ.

We are called to speak and witness in God’s name
What is the significance of Jesus appointing seventy 

disciples to the ministry of the word? Seventy was a 
significant number in biblical times. Moses chose seventy 
elders to help him in the task of leading the people 
through the wilderness. The Jewish Sanhedrin, the 
governing council for the nation of Israel, was composed 
of seventy members. In Jesus’ times seventy was held 
to be the number of nations throughout the world. Jesus 
commissioned the seventy to a two-fold task - to speak in 
his name and to act with his power. 

Jesus gave his disciples instructions for how they were 
to carry out their ministry. They must go and serve as 
people without guile, full of charity (selfless giving in 
love) and peace, and simplicity. They must give their 
full attention to the proclamation of God’s kingdom and 
not be diverted by other lesser things. They must  travel 
light - only take what was essential and leave behind 
whatever would distract them - in order to concentrate on 
the task of speaking the word of the God. They must do 
their work, not for what they can get out of it, but for what 
they can give freely to others, without expecting reward 
or payment. “Poverty of spirit” frees us from greed and 
preoccupation with possessions and makes ample room 
for God’s provision. The Lord Jesus wants his disciples to 
be dependent on him and not on themselves.

Jesus ends his instructions with a warning: If people 
reject God’s invitation and refuse his word, then they 
bring condemnation on themselves. When God gives us 
his word there comes with it the great responsibility to 
respond. Indifference will not do. We are either for or 
against God in how we respond to his word. 

Our true source of joy comes from God who saves 
us

Why does Jesus tell his disciples to not take joy in their 
own successes, even spiritual ones? Jesus makes clear 
that the true source of our joy is God, and God alone. 
Regardless of the circumstances, in good times and bad 
times, in  success or loss, God always assures us of victory 
in Jesus Christ. Jesus assures his disciples that he has all 
power over evil, including the power of Satan and the evil 
spirits or fallen angels who conspire against us. In fact, 
that is why Jesus came into the world to overthrow the 
evil one (John 12:31). We, too, as disciples of Jesus have 
been given spiritual authority and power for overcoming 
the works of darkness and evil (1 John 2:13-14).

God gives us his life-giving word that we may have 
abundant life in him. He wills to work in and through each 
of us for his glory. God shares his word with us and he 
commissions us to speak it boldly and plainly to others. 
Do you witness the truth and joy of the Gospel by word 
and example to those around you?

“Lord Jesus, may the joy and truth of the Gospel 
transform my life that I may witness it to those around 
me. Grant that I may spread your truth and merciful love 
wherever I go.”

Scripture:  Luke 10:1-12, 17-20

Sunday Lesson For The Youth












