
      
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 17 THưỜNG NIêN NĂM C NGÀy 24/7/2016

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



Đúng thế, chúng ta có lẽ quan 
tâm nhiều đến các lời cầu xin trong 
“Kinh Lạy Cha” là “Xin Cha cho 
chúng con hôm nay lương thực 
hằng ngày” hoặc “xin tha nợ chúng 
con” mà quên đi những câu quan 
trọng khác là “như chúng con cũng 
tha kẻ có nợ chúng con”, “xin chớ 
để chúng con sa chước cám dỗ”, 
“nhưng cứu chúng con cho khỏi 
sự dữ” và quan trọng hơn cả là các 
lời cầu xin “Nguyện danh Cha cả 
sáng”, “Nước Cha trị đến”, và “ý 

Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Do vậy, lời kinh “Lạy Cha” thật tuyệt vời nhưng nhiều 
khi chỉ có trên đầu môi chót lưỡi mà chưa đi sâu vào lòng 
con người bởi vì lắm khi chúng ta đọc như là một thói 
quen mà không nhận ra được đây là một lời nguyện cam 
kết qui hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa để ý muốn 
của Ngài được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta qua 
hành động công bằng, yêu thương, tha thứ và hy sinh. Và 
một khi qui hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên Chúa 
là Cha yêu thương, lẽ nào chúng ta chúng ta xúc phạm 
đến Ngài qua những hành động xúc phạm đến sự sống và 
phẩm giá của tha nhân từ việc phá thai đến trợ tử và việc 
giết người vô tội một cách dã man như đã xảy ra tại Hoa 
Kỳ, Pháp và nhiều nơi khác trong những ngày gần đây. Và 
một khi qui hướng cuộc đời của chúng ta về Thiên Chúa 
là Cha yêu thương, lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho 
người xúc phạm đến chúng ta, có khi là những người thân 
trong gia đình, bởi vì Thiên Chúa đã tha tội lỗi ngập tràn 
của chúng ta trước hết. Và một khi qui hướng cuộc đời của 
chúng ta về Thiên Chúa là Cha yêu thương, lẽ nào chúng 
ta lại làm mất lòng Ngài khi sa mình vào những thú vui 
tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, trai gái, mê tín dị đoan và những 
hành động xúc phạm đến thánh danh Ngài.

Ước gì mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta ý thức 
hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa là Cha dành cho 
chúng ta và chúng ta hãy quyết tâm sống đẹp lòng Cha 
khi thực hiện thánh ý của Ngài trong cuộc đời yêu thương 
và liên đới với tha nhân, nhất là những người đau khổ và 
bất hạnh.

Một người con gái của 
Karl Marx (1818-
1883), một nhà triết 

học vô thần người Đức và được 
xem là ông tổ của chủ nghĩa 
cộng sản hiện đại, có lần tâm 
sự với một người bạn rằng: “Tôi 
lớn lên mà không hề biết đến bất 
cứ tôn giáo nào. Tôi cũng không 
tin tưởng Thiên Chúa. Thế rồi 
tôi tình cờ đọc một quyển sách 
trong đó có lời kinh khác lạ. Tôi 
đọc hết lời kinh ấy và tự nhủ: 
‘Nếu quả thật Thiên Chúa của lời kinh đó hiện hữu, tôi 
nghĩ rằng tôi có thể tin Ngài được.”

Người bạn hỏi cho biết đó là lời kinh nào. Người con 
gái của Karl Marx mới từ từ đọc Kinh Lạy Cha: “Lạy 
Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha 
cả sáng…”

Trong bài Phúc âm Chúa nhật 17 Thường niên năm C 
hôm nay (Lc 11:1-13), Thánh Luca tường thuật việc Chúa 
Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện kinh Lạy Cha. “Kinh 
Lạy Cha” trong Phúc âm Thánh Luca vắn tắt hơn so với 
“Kinh Lạy Cha” trong Phúc âm Thánh Mátthêu chúng ta 
thường đọc trong Thánh lễ, bởi vì thiếu lời cầu xin thứ ba 
“Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” và lời cầu 
xin thứ bảy “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Tuy 
nhiên, nội dung của cả 2 bản Kinh Lạy Cha do hai thánh 
sử ghi lại vẫn có hai phần căn bản: Phần đầu cầu xin với 
Thiên Chúa là Cha, và phần hai trình bày với Thiên Chúa 
những nhu cầu của chúng ta.

Kinh Lạy Cha còn được gọi là “lời kinh của Chúa” 
vì do chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Thánh Tôma 
Aquinô (1225-1274) gọi đây là “lời kinh tuyệt hảo nhất” 
và Giáo phụ Tertulianô (160-225) gọi đó là “bản tóm lược 
toàn bộ Tin Mừng”. 

Như thế, Kinh Lạy Cha mời gọi chúng ta ý thức về đặc 
ân chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha trong một quan 
hệ mật thiết đã được Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta, 
để rồi tất cả mọi người như là những người con thảo của 
Thiên Chúa được mời gọi làm chứng tá cho vinh danh của 
Thiên Chúa và đối xử với nhau trong tinh thần huynh đệ 
bằng chính đời sống của chúng ta. LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Câu ghi lòng cho tuần: Các ngươi hãy xin thì sẽ được. Lc 11, 9

                          



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

V Chuùa Nhaät XVII Muøa Thöôøng Nieân - Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 24-07-2016   V

LÒCH GIAÙO XÖÙ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 24/7: Tuaàn 17 Thöôøng Nieân, naêm C.
- Thöù Hai 25/7: Leã Thaùnh Giacoâbeâ Toâng ñoà. Leã Kính.
- Thöù Ba 26/7: Leã Thaùnh Gioakim & Thaùnh Ana, Song

thaân Ñöùc Meï. Leã Nhôù.
- Thöù Tö 27/7: Tuaàn 17 Thöôøng Nieân.
- Thöù Naêm 28/7: Tuaàn 17 Thöôøng Nieân.
- Thöù Saùu 29/7: Leã Thaùnh Maùtta. Leã Nhôù
- Thöù Baûy 30/7: Leã Thaùnh Pheâroâ Kim ngoân, Giaùm muïc

& Tieán só Hoäi thaùnh. Bieät kính Ñöùc Meï.
- Chuùa Nhaät 31/7: Tuaàn 18 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 
23/7/2016 cuûa ñoâi taân hoân:

UÙy Minh Haûi & Nguyeãn Thò Ngoïc Tuyeàn
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh chò 

soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

PHAÂN ÖU
Coäng ñoaøn daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin chaân thaønh phaân öu cuøng tang quyeán 
tröôùc söï ra ñi cuûa 

OÂng Giuse Nguyeãn Quang Thaønh
Sinh ngaøy 23/2/1960

Taï theá ngaøy 16/7/2016
Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, coäng 
ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh hoàn 
Giuse veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi vaø caäy 

troâng cho tang quyeán.

LÔØI TRI AÂN CUÛA NHOÙM THAM DÖÏ 
ÑAÏI HOÄI GIÔÙI TREÛ 

Nhoùm tham döï Ñaïi hoäi Giaùo Treû Theá Giôùi 2016 xin 
chaân thaønh caûm ôn quí aân nhaân, thaân nhaân, toaøn theå 
quí vò gaàn xa, vaø giaùo xöù ñaõ coù taám loøng haûo taâm giuùp 
ñôõ baèng tinh thaàn, vaät chaát cho chöông trình chuùng con 
tham gia Ñaïi Hoäi Giôùi Treû (World Youth Day) ôû Ba Lan 
(Poland). Xin Chuùa traû coâng boäi haäu, ban nhieàu phuùc 
laønh cho quí vò vaø chuùng con seõ caàu nguyeän cho quí vò 
trong chuyeán ñi vaø taïi caùc linh ñòa. 

Ñaëc bieät chuùng con caùm ôn:
Baùc syõ Phöông, Cindis Restaurant, Dr. Smile Dentistry, 
Evercare Pharmacy / Döôïc syõ Hoøa Phaïm, Heä thoáng 
Sieâu Thò Hoàng Koâng vaø trung taâm vaên hoùa thöông maïi 
Asia Times Square, Kangen Water, Nail Warehouse, 
OPC Nail Supplies, Pro Nail Supplies, vaø Vaên phoøng 
Nha khoa cuûaOÂng Baø Nha syõ Nguyeãn Tuyeát Nhung. 
Chuùng con seõ luoân nhôù ñeán söï quan taâm vaø naâng ñôõ 
cuûa cha chaùnh xöù Phaoloâ Nguyeãn Taát Haûi vì nhöõng noã 
löïc Cha daønh cho giôùi treû cuûa giaùo xöù noùi chung vaø cho 
nhoùm chuùng con noùi rieâng. 

Chuùng con seõ leân ñöôøng vaøo Chuùa nhaät ngaøy 24 thaùng 
07 vaø seõ trôû laïi hoâm thöù Saùu ngaøy 05 thaùng 08. Xin 
quyù coäng ñoaøn caàu nguyeän cho chuùng con ñöôïc moïi söï 
an laønh vaø cho chuùng con gaët haùi ñöôïc nhieàu hoàng aân 
Chuùa!

Ghi chuù: Phaùi ñoaøn cuûa Giaùo xöù tham döï Ñaïi hoäi Giôùi 
Treû Theá Giôùi goàm 25 ngöôøi döôùi söï höôùng daãn cuûa Cha 
Phoù xöù Giuse Nguyeãn Minh Quang, Sô Janine Vaân, vaø Sô 
Duyeân. Con soá 25 ngöôøi cuûa phaùi ñoaøn naèm trong hôn 
40 ngaøn baïn treû ghi danh töø Hoa Kyø. Xin moïi ngöôøi caàu 
nguyeän cho Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ cuøng nhieàu hoàng 
y, giaùm muïc, linh muïc, tu só vaø khoaûng 1 trieäu röôõi ngöôøi 
tham döï Ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 26 ñeán 31 thaùng 7 
taïi Krakow (Ba Lan), queâ höông cuûa Thaùnh Giaùo hoaøng 
Gioan Phaoloâ II.

CHUÙC MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG HOÄI QUAÙN (25/7)
Ngaøy thöù Hai 25/7, leã kính Thaùnh Giacoâbeâ Toâng 

Ñoà, laø leã boån maïng cuûa Hoäi Quaùn. Giaùo xöù xin caûm 
taï vaø tri aân taát caû hoäi vieân ñaõ ñoùng goùp coâng söùc phuïc 
vuï coäng ñoaøn trong nhieàu naêm qua vaø ñaõ mang laïi 
nguoàn taøi chaùnh khoâng nhoû cho giaùo xöù. 

Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria vaø Thaùnh 
Quan thaày Giacoâbeâ ban muoân ôn laønh xuoáng cho caùc 
hoäi vieân. Xin cho taát caû hoäi vieân ñöôïc nhieàu söùc khoeû 
xaùc hoàn ñeå tieáp tuïc goùp phaàn phuïc vuï Giaùo Xöù vaø 
Giaùo Hoäi.

CHUÙC MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG 
NHOÙM LAØM ÑEÏP NHAØ CHUÙA (29/7)

Ngaøy 29/7 kính Thaùnh Martha, boån maïng cuûa 
Nhoùm Laøm Ñeïp Nhaø Chuùa. Trong nhieàu naêm qua, 
Nhoùm Laøm Ñeïp Nhaø Chuùa ñaõ aâm thaàm taän tuïy queùt 
doïn, lau chuøi nhaø thôø moãi tuaàn ñeå chuùng ta coù ngoâi 
Thaùnh Ñöôøng saïch seõ ñeå thôø phöôïng vaø toân vinh 
Chuùa. Xin Thieân Chuùa chuùc laønh vaø gìn giöõ taát caû quí 
anh chò em vaø gia ñình. Xin Ñöùc Meï ban cho anh chò 
em ñöôïc luoân khoûe maïnh an laønh hoàn xaùc ñeå tieáp tuïc 
phuïc vuï giaùo xöù.
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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.

KHAI GIAÛNG LÔÙP GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØNG 
NGÖÔØI LÔÙN (RCIA) - NIEÂN KHOAÙ 2016-2017

Giaùo Xöù seõ khai giaûng Lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng 
2016-2017 vaøo thöù Ba ngaøy 23 thaùng 08 naêm 2016 
luùc 7 giôø 30 toái taïi Trung Taâm Giaùo Duïc Thaùnh 
Alphonsoâ, phoøng 139.

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

Lôùp hoïc seõ keát thuùc vaøo ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn 
Hieän Xuoáng ngaøy 04 thaùng 06 naêm 2017.

Ñeå theo hoïc lôùp Giaùo Lyù Döï Toøng, xin ñeán ñieàn ñôn 
vaø noäp taïi vaên phoøng Gíaùo Xöù Meï Haèng Cöùu Giuùp.

GIAÛI BOÙNG BAØN HEØ 2016 (30/07)
2016 SUMMER TABLE TENNIS TOURNAMENT

Giaùo xöù seõ toå chöùc moät cuoäc tranh giaûi boùng baøn Heø 
2016 vaøo ngaøy 30/7 taïi Hoäi tröôøng Thaùnh An Phong 
baét ñaàu töø 8 giôø 30 saùng. Cuoäc thi goàm giaûi ñaùnh ñôn 
vaø giaûi ñaùnh ñoâi vôùi 3 giaûi thöôûng cho moãi haïng. Haïn 
choùt ghi danh laø 23/7/2016. Muoán ghi danh hoaëc bieát 
theâm chi tieát, xin lieân laïc vôùi Anh Nguyeãn Duõng ôû 
soá ñieän thoaïi (469) 544-6506 hoaëc email ngchid08@
yahoo.com. Leä phí bao goàm aên tröa vaø giaûi khaùt laø 15 
Myõ kim cho ngöôøi tranh giaûi ñôn vaø theâm 5 Myõ kim 
cho giaûi ñoâi. 

KYÛ NIEÄM 50 NAÊM THAØNH LAÄP, 
ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN CHUÙA BA NGOÂI 

MÔØI DÖÏ BÖÕA AÊN TOÁI
HOLY TRINITY SEMINARY: SPES GREGIS 

SEMINARIAN DINNER WITH KEYNOTE 
SPEAKER, CARDINAL TIMOTHY DOLAN

Xin moïi ngöôøi tham döï böõa aên toái vôùi Ñöùc Cha Kevin 
Farrell vaø Ñaïi Chuûng Vieän Chuùa Ba Ngoâi cuûa Giaùo 
phaän Dallas vaøo ngaøy Thöù Saùu 23/9/2016 trong dòp kyû 
nieäm 50 naêm cô sôû naøy ñöôïc thaønh laäp. Dieãn giaû chính 
trong böõa aên toái laø Ñöùc Hoàng y Toång giaùm muïc 
Timothy Dolan cuûa New York. Soá tieàn thu ñöôïc töø böõa 
aên seõ duøng trong vieäc xaây caát Trung Taâm Chuûng Vieän 
ñeå coù choã cho caùc chuûng sinh hoïc haønh vaø taäp theå duïc.

Muoán coù veù tham döï, baûo trôï cho chuûng sinh, hoaëc 
ñoùng goùp, xin vaøo website www.holytrinityseminary. 
org

Please join Bishop Kevin Farrell and Holy Trinity 
Seminary at the Spes Gregis Seminarian Dinner on 
Friday, September 23rd.The evening will kick-off the 
50thanniversary celebration and will bring the 
community together to celebrate the Spes Gregis, the 
hope of the flock. The night will include musical 
performances and reflections from seminarians, and an 
elegant reception and dinner with a keynote address by 
Cardinal Timothy Dolan, Archbishop of New York. 
The proceeds from this years dinner will go towards 
the Seminarian Center, a new building which will 
provide seminarians a central, updated space to learn, 
study, exercise, and enjoy each others company. 

To purchase tickets, volunteer, sponsor a seminarian, 
learn about underwriting or simply make a donation, 
please visitwww.holytrinityseminary.org. Please 
also like Holy Trinity Seminary on Facebookwww.

facebook.com/htseminary.

MUÏC VUÏ HOÂN NHAÂN GIA ÑÌNH
Nhaän thaáy coù moät soá gia ñình trong Giaùo xöù ñang gaëp 
trôû ngaïi veà vaán ñeà hoân phoái chaúng haïn nhö:
1) Vôï choàng chöa hôïp thöùc hoaù hoân phoái theo phaàn
ñaïo neân ñaõ khoâng ñöôïc xöng toäi röôùc leã.
2) Vôï choàng vöôùng maéc vôùi daây Hoân nhaân tröôùc ñaây
vaø chöa xin Toaø aùn Hoân phoái cöùu xeùt.
3) Trong gia ñình coù nhöõng xung khaéc vaø baát hoaø (oâng
baø, cha meï, vôï choàng, con caùi).
Xin Quí vò mau choùng lieân laïc vôùi Cha Chaùnh xöù ôû soá
ñieän thoaïi Vaên phoøng Giaùo xöù (972) 414-7073 ñeå ñöôïc
söï höôùng daãn cuï theå.
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NATIONAL NFP AWARENESS WEEK
JULY 24 - JULY 30, 2016

2016 theme: 
Love, Mercy, Life

Natural Family Planning,
Opening the Heart of Marriage

"Celebrate and reverence God's vision of human sexuality."

   Natural Family Planning Awareness Week is a 
national educational campaign. The Natural Family 
Planning Program of the United States Conference of 
Catholic Bishops develops a poster each year with 
basic supportive materials. It is the individual dioceses 
however, that offer a variety of educational formats in 
the local church to focus attention on Natural Family 
Planning methods and Church teachings which support 
their use in marriage. 

   The dates of Natural Family Planning Awareness 
Week highlight the anniversary of the papal 
encyclical Humanae Vitae (July 25) which articulates 
Catholic beliefs about human sexuality, conjugal love 
and responsible parenthood. The dates also mark the 
feast of Saints Joachim and Anne (July 26), the 
parents of the Blessed Mother. For further 
information, contact nfp@usccb.org. 

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. Thaân nhaân caùc ñoâi hoân phoái seõ ngoài vaøo 
nhöõng gheá troáng. Sau Thaùnh leã seõ coù lieân hoan 
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.

RAO HOÂN PHOÁI 
Laàn I
* Anh Traàn Nguyeãn Duy Anh, con oâng Traàn Anh
Chöông vaø baø Nguyeãn Thò AÙnh, seõ keát hoân vôùi chò
Phaïm Kim Anh, con oâng Phaïm Hoàng Haø vaø baø
Vuõ Thò Kim Phöôïng, vaøo ngaøy thöù Baûy 17/9/2016.
Ai bieát nhöõng ñoâi naøy coù ngaên trôû gì xin baùo cho 
cha chaùnh xöù.

THOÂNG BAÙO CAÅU XE
Chieác xe Toyota Celica maøu xanh ñaäm, baûng soá 
6TH48 töø Alabama, ñaõ ñaäu trong parking lot cuûa 
giaùo xöù khoaûng 2 thaùng nay.  Ai laø chuû xin ñem 
xe ñi choã khaùc.
Neáu ñeán ngaøy 25/7/2016 khoâng dôøi ñi, giaùo xöù seõ 
goïi haõng xe caåu ñi vaø chuû nhaân phaûi chòu moïi phí 
toån.
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WORLD  YOUTH DAY 2016
More than 40,000 Americans are registered to 

attend World Youth Day (WYD), July 26-31, in 
Krakow, Poland. The 40,000 Americans registered 
represent the largest delegation of U.S. pilgrims 
participating in a WYD outside of North America, 
just behind WYD 1993 in Denver and WYD 2002 
in Toronto; most of the participants are young 
adults, ages 18-30. In addition, 85 U.S. bishops 
are registered, this is also the largest number of 
bishops attending a WYD celebration outside of 
North America.  

Thirteen U.S. bishops have been selected as 
catechists: Cardinal Timothy Dolan of New York; 
Cardinal Seán O'Malley of Boston; Archbishop 
Samuel Aquila of Denver; Archbishop Charles 
Chaput of Philadelphia; Archbishop Blase 
Cupich of Chicago; Archbishop Joseph Kurtz of 
Louisville, Kentucky; Archbishop Thomas Wenski 
of Miami; Bishop Robert Barron, auxiliary bishop 
of Los Angeles; Bishop Edward Burns of Juneau, 
Alaska; Bishop Frank Caggiano of Bridgeport; 
Bishop Richard Malone of Buffalo, New 
York; Bishop Robert McMannus of Worcester, 
Massachusetts; and Bishop Alberto Rojas, 
auxiliary bishop of Chicago. 

Baùo Caùo Taøi Chaùnh
(Chuùa Nhaät Ngaøy 17/7/2016)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $14,193.00 
Tieàn In Saùch: $150.00 
Tieàn Röûa  Toäi: $310.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $1,665.00 
Solidarity Fund for Church in Africa: $3,968.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0090 Phaïm Trung $20.00 
0627 Nguyeãn Danh Luõy $10.00 
0700 Vuõ Ngoïc Tuøng $2.00 
0965 AÅn Danh $100.00 
1187 Nguyeãn Quoác Coâng $5.00 
1227 Buøi Baù Ñieäp $20.00 
1701 Leâ Huy Phöông $50.00 
1735 Ñoaøn Mai $20.00 
1869 Baïch Vaên Giaøu $2.00 
2070 Traàn Ñöùc Hoan $10.00 
2082 Nguyeãn Tieán Thònh $10.00 
2204 Ñaøo Thò Thu Lan $5.00 
2224 Nguyeãn Khaûi $5.00 
2280 Vuõ Ngoïc Hoaønh $20.00 
2378 Nguyeãn Vaên Trieäu $5.00 
2539 Ñaøo Huy Laâm $5.00 
2625 Ñinh Hoàng Phöôùc $5.00 
2729 Phaïm Anh Tuaán $20.00 

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Soá Ngaên  Teân Soá Tieàn
0234 John & Nancy Traàn $100.00 
0373 Traàn Chi Lan $150.00 
0481 Ñinh Hoàng Phöôùc $100.00 
0482 Nguyeãn Thanh $100.00 
0483 Nguyeãn Thanh $100.00 

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 24/7/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1  OÂng Phan Vaên Beàn 469-774-9141
2013 Mill Pond Rd., Garland, TX 75044

Giaùo Khu  11  A/C Leâ Taán Duõng & Vaøng  972-384-0366
123 Carolyn Lane, Murphy, TX 75094
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Tuaàn 107
THÖ CUÛA THAÙNH GIUÑA & THÖ 2 PHEÂROÂ

CUÛNG COÁ ÑÔØI SOÁNG ÑÖÙC TIN TRONG HOÄI 
THAÙNH (Thö Giuña)

Ngay caâu môû ñaàu, taùc giaû giôùi thieäu veà mình laø 
“Giuña, toâi tôù cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ, anh em vôùi oâng 
Giacoâbeâ”, ñoàng thôøi xaùc ñònh muïc ñích cuûa laù thö: 
“ñeå khuyeân nhuû anh em chieán ñaáu cho ñöùc tin ñaõ ñöôïc 
truyeàn laïi cho daân thaùnh moät laàn laø ñuû” (caâu 3).

Giaùo Hoäi luoân phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng khoù khaên 
thöû thaùch. Thöû thaùch ñöôïc noùi ñeán trong laù thö naøy 
khoâng ñeán töø beân ngoaøi nhöng töø trong noäi boä Giaùo 
Hoäi: “Coù nhöõng ngöôøi ñaõ len loûi vaøo, nhöõng ngöôøi töø 
laâu ñaõ bò ghi tröôùc vaøo danh saùch nhöõng keû bò leân aùn, 
nhöõng keû voâ luaân naøy ñaõ bieán aân suûng cuûa Thieân Chuùa 
chuùng ta thaønh lyù do bieän minh cho loái soáng daâm oâ, hoï 
choái boû Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ, vò Chuùa Teå 
duy nhaát” (caâu 4). Taùc giaû lieät keâ nhieàu haønh vi cuûa 
nhöõng keû voâ luaân naøy : laøm cho thaân xaùc ra oâ ueá, khinh 
deå chuû quyeàn cuûa Chuùa (caâu 8); noùi phaïm ñeán nhöõng 
ñieàu hoï khoâng bieát (caâu 10); cheø cheùn maø khoâng bieát 
xaáu hoå, chæ lo cho baûn thaân (caâu 12); gaây chia reõ, soáng 
theo tính töï nhieân, khoâng coù Thaàn Khí (caâu 19). Taùc giaû 
duøng nhieàu hình aûnh ñeå dieãn taû haäu quaû hoï phaûi chòu : 
maây khoâng coù nöôùc, cuoán theo chieàu gioù (caâu 12); caây 
cuoái muøa, khoâng traùi, bò nhoå taän goác; soùng bieån hung 
döõ, tung boït laø nhöõng haønh vi bæ oåi; nhöõng vì sao laïc, u 
aùm toái taêm (caâu 13).

Ñoái dieän vôùi nhöõng thöû thaùch ñoù, taùc giaû keâu goïi 
caùc tín höõu nhôù laïi lôøi caùc Toâng ñoà: “Vaøo thôøi cuoái 
cuøng, seõ coù nhöõng keû nhaïo baùng, soáng theo nhöõng duïc 
voïng voâ luaân cuûa mình” (caâu 17). Ñoàng thôøi, phaûi “xaây 
döïng ñôøi mình treân neàn taûng ñöùc tin raát thaùnh cuûa anh 
em, haõy caàu nguyeän nhôø Thaùnh Thaàn, haõy coá gaéng 
soáng trong tình thöông cuûa Thieân Chuùa” (caâu 20-21). 
Moät ñaøng, caùc tín höõu phaûi thöông xoùt keû coù toäi; ñaøng 
khaùc phaûi xa traùnh loái soáng cuûa nhöõng keû voâ luaân: “sôï 
haõi, gôùm gheùt ngay caû chieác aùo ñaõ bò thaân xaùc hoï laøm 
cho ra oâ ueá” (caâu 23).

ÑEÀ PHOØNG CAÙC THAÀY DAÏY GIAÛ HIEÄU (2 
Pheâroâ 2, 1-9)

ÔÛ phaàn ñaàu laù thö, thaùnh Pheâroâ vieát: “Bao laâu toâi 
coøn soáng cuoäc ñôøi choùng qua naøy, toâi phaûi nhaéc nhôû 
ñeå thöùc tænh anh em, ñoù laø ñieàu phaûi leõ vì bieát raèng 
saép ñeán thôøi toâi phaûi boû leàu naøy, nhö Ñöùc Gieâsu Kitoâ 

Chuùa chuùng ta cuõng ñaõ toû cho toâi bieát” (2, 13-14). Vì 
theá coù theå xem nhöõng giaùo huaán sau ñoù nhö di chuùc ñeå 
laïi. Tuy nhieân coù nhaø chuù giaûi cho raèng ñaây chæ laø moät 
caùch noùi nhaèm nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa ñeà taøi 
ñöôïc baøn ñeán trong thö 2 Pheâroâ. Luùc ñoù, trong Giaùo 
Hoäi, coù nhöõng ngöôøi giaûng daïy sai laïc vaø khích baùc 
giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi. Ví duï, hoï cho vieäc rao giaûng 
veà Ngaøy quang laâm cuûa Chuùa laø chuyeän hoang ñöôøng 
(1,16; 3,3-4).

Vì theá, thaùnh Pheâroâ caûnh giaùc caùc tín höõu tröôùc 
nhöõng thaày daïy giaû hieäu (2,1). Hoï ñöôïc so saùnh vôùi 
nhöõng tieân tri giaû trong Cöïu Öôùc laø nhöõng ngöôøi rao 
giaûng hoøa bình vaø oån ñònh ñang khi caùc tieân tri thaät 
rao giaûng veà aùn xöû cuûa Thieân Chuùa (xem Gieâreâmia 
4,10; 5,12; 6,14; 14,13-14). Ngaøi goïi hoï laø nhöõng ngöôøi 
“choái boû vò Chuùa teå ñaõ chuoäc hoï veà” (2,1). Ngaøy nay, 
coù theå goïi laø nhöõng ngöôøi voâ thaàn thöïc tieãn. Hoï khoâng 
choái boû söï hieän höõu cuûa Thieân Chuùa nhöng cho raèng 
vò Thieân Chuùa aáy chaúng quan taâm gì ñeán ñôøi soáng con 
ngöôøi. Thaùnh vònh nhieàu laàn noùi ñeán nhöõng keû toäi loãi 
chuû tröông raèng “Khoâng coù Thieân Chuùa” (Tv 10,11; 
14,1; 73,11), khoâng phaûi sôï Chuùa xeùt xöû, cho neân soáng 
phoùng tuùng, toäi loãi. ÔÛ ñaây, thaùnh Pheâroâ cuõng caûnh giaùc 
caùc tín höõu: “Nhieàu ngöôøi seõ hoïc ñoøi caùc troø daâm ñaõng 
cuûa hoï, vaø vì hoï, con ñöôøng söï thaät seõ bò phæ baùng. Vì 
tham lam, hoï duøng lôøi leõ gaït gaãm anh em ñeå truïc lôïi. 
AÙn phaït hoï ñaõ saün saøng töø laâu vaø hoïa dieät vong ñaõ gaàn 
keà” (2,2-3).

Ñeå chöùng minh Thieân Chuùa seõ xeùt xöû theá gian, taùc 
giaû ñöa ra 3 ví duï: nhöõng thieân thaàn phaïm toäi, oâng Noâeâ, 
oâng Loùt vaø hai thaønh Soâñoâma, Goâmoâra. Nhöõng ví duï 
naøy coù theå ñöôïc ruùt ra töø thö Giuña 5-7, nhöng taùc giaû 
thö 2 Pheâroâ saép xeáp khaùc ñeå trình baøy söù ñieäp môùi. Söù 
ñieäp ñoù laø : “Chuùa cöùu nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc khoûi côn 
thöû thaùch, vaø giöõ nhöõng keû baát chính ñeå tröøng phaït vaøo 
ngaøy phaùn xeùt, nhaát laø nhöõng keû vì ham muoán nhöõng 
ñieàu oâ ueá maø soáng theo xaùc thòt, nhöõng keû khinh deå chuû 
quyeàn cuûa Chuùa” (2,9-10). Khoâng theå choái boû söï xeùt xöû 
cuûa Chuùa nhö nhöõng thaày daïy giaû hieäu rao giaûng. Söï 
choái boû ñoù chæ daãn con ngöôøi ñeán loái soáng voâ luaân vaø 
hoïa dieät vong.
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Meditation: Do you pray with joy and confidence? The
Jews were noted for their devotion to prayer. Formal 

prayer was prescribed for three set times a day. And the 
rabbis had a prayer for every occasion. It was also a custom 
for rabbis to teach their disciples a simple prayer they might 
use on a regular basis. Jesus’ disciples ask him for such a 
prayer. When Jesus taught his disciples to pray he gave them 
the disciple’s prayer, what we call the Our Father or Lord’s 
Prayer. 

God treats us as his own sons and daughters
What does Jesus’ prayer tell us about God and about 

ourselves? First, it tells us that God is both Father in being 
the Creator and Author of all that he has made, the first origin 
of everything and transcendent authority, and he is eternally 
Father by his relationship to his only begotten Son who, 
reciprocally is Son only in relation to his Father (Matthew 
11:27). All fatherhood and motherhood is derived from 
him (Ephesians 3:14-15). In the Lord Jesus Christ we are 
spiritually reborn and made new, and we become the adopted 
children of God (John 1:12-13; 3:3).

We can approach God confidently as a Father who 
loves us

Jesus teaches us to address God as “our Father” and to 
confidently ask him for the things we need to live as his 
sons and daughters. We can approach God our Father with 
confidence and boldness because Jesus Christ has opened 
the way to heaven for us through his atoning death and 
resurrection. When we ask God for help, he fortunately does 
not give us what we deserve. Instead, he responds with grace 
(his favor and blessing) and mercy (pardon and healing). He 
is kind and forgiving towards us and he expects us to treat our 
neighbor the same. 

We can pray with expectant faith and trust in the 
Father’s goodness

We can pray with expectant faith because our heavenly 
Father truly loves each one of us and and he treats us as his 
beloved sons and daughters. He delights to give us what is 
good. His love and grace transforms us and makes us like 
himself. Through his grace and power we can love and serve 
one another as Jesus taught - with mercy, pardon, and loving-
kindness. 

Do you treat others as they deserve, or do you treat 
them as the Lord Jesus would with grace and mercy? Jesus’ 
prayer includes a petition that we must ask God to forgive 
us in proportion as we forgive those who have wronged us 
(Matthew 6:14-15). God’s grace frees us from every form of 
anger, resentment, envy, and hatred. Are you ready to forgive 
others as the Lord Jesus forgives you?

Parable of the late night guest
What can we expect from God, especially when we 

recognize that he doesn’t owe us anything and that we don’t 
deserve his grace and favor? Jesus used an illustration from 

the hospitality customs of his time to show how God is always 
ready to treat us with the best he has to offer. The rule of 
hospitality in biblical times required that every guest, whether 
stranger or friend, be warmly welcomed, refreshed (which 
often involved the washing of feet), and fed with the best food 
and drink available. It didn’t matter what time of the day or 
night the guests might show up, it was your duty to stop what 
you were doing so you could give the guests the best care and 
shelter you could provide. If there wasn’t adequate sleeping 
accommodation for both your guests and your family, the 
family slept outside under the stars. When guests showed up 
in a village, the whole community could be prevailed upon to 
provide whatever was needed.

Jesus’ parable of the importunate and bothersome neighbor 
shows a worst case scenario of what might happen when an 
unexpected guest shows up in the middle of the night! The 
family awakens, unbolts the locked door to receive the guest, 
then washes the guest’s feet, and the wife begins to prepare 
a meal. When the wife discovers that she has no bread to set 
before the guest, she prevails on her husband to go and get 
bread from a nearby family, who by now is also asleep with 
their door bolted shut. In a small village it would be easy 
for the wife to know who had baked bread that day. Bread 
was essential for a meal because it served as a utensil for 
dipping and eating from the common dishes. Asking for bread 
from one’s neighbor was both a common occurrence and an 
expected favor. To refuse to give bread would bring shame 
because it was a sign of inhospitality.

God’s generosity towards us 
If a neighbor can be imposed upon and coerced into giving 

bread in the middle of the night, will not God, our heavenly 
Father and provider, also treat us with kind  and generous care 
no matter how troubling or inconvenient the circumstances 
might appear? Jesus states emphatically, How much more 
will the heavenly Father give! St. Augustine of Hippo (354-
430 AD) reminds us that “God, who does not sleep and who 
awakens us from sleep that we may ask, gives much more 
graciously.” The Lord Jesus assures us that we can bring our 
needs to our heavenly Father who is always ready to give 
not only what we need, but more than we can ask. God gives 
the best he has. He freely pours out the blessing of his Holy 
Spirit upon us so that we may be filled with the abundance 
of his provision. Do you approach your heavenly Father with 
confidence in his mercy and kindness towards you?

“Father in heaven, you have given me a mind to know you, 
a will to serve you, and a heart to love you. Give me today 
the grace and strength to embrace your holy will and fill my 
heart with your love that all my intentions and actions may be 
pleasing to you. Help me to be kind and forgiving towards my 
neighbor as you have been towards me”.

Scripture:  Luke 11:1-13
Sunday Lesson For The Youth












