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



Xem ra cái giá phải trả cho cuộc 
sống làm môn đệ của Chúa Giêsu 
thật là đắt! Tuy nhiên, nếu chúng 
ta nghiệm lại trong cuộc sống đời 
thường, chúng ta phải nhận ra rằng 
cái gì cũng phải có cái giá phải trả 
của nó! Tại sao một học sinh, sinh 
viên phải cố gắng thức khuya dậy 
sớm học hành? Phải chăng vì họ 
biết rằng đàng sau những nỗ lực vất 
vả là kết quả tốt trong một kỳ thi. 
Tại sao chúng ta phải đổ mồ hôi sôi 
nước mắt lao động vất vả để kiếm 
tiền? Phải chăng đó là vì chúng ta 
biết rằng những đồng tiền chúng ta 
kiếm được sẽ nuôi sống bản thân và 
gia đình? 

Cũng vậy, chúng ta sẵn sàng 
chọn đi theo Chúa Giêsu mặc cho 
những khó khăn, thử thách để trung 
tín với Ngài trong trách nhiệm của 
chúng ta như một Kitô hữu đích thật 
với vai trò một giáo dân, một người 

vợ, người chồng, người con, một người đồng nghiệp nơi sở 
làm, bởi vì chúng ta tin rằng Ngài thương yêu chúng ta đến 
nỗi đã chết cho chúng ta để rồi chúng ta được sống luôn mãi 
trong Ngài. 

Làm môn đệ của Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có 
quyết tâm đi theo Ngài mỗi ngày và phải chọn Ngài trong 
mỗi một giây phút sống. Đó là sự lựa chọn sống trong ân 
sủng chớ không phải sống trong tội lỗi. Đó là sự lựa chọn 
sống trong yêu thương và tha thứ chớ không phải sống trong 
căm ghét và trả thù. Đó là sự lựa chọn sống phục vụ và hy 
sinh chớ không phải sống ích kỷ và ngại dấn thân. Đó là sự 
lựa chọn sống trung tín với người vợ hoặc người chồng cho 
dẫu người phối ngẫu có những bất toàn. Đó là sự lựa chọn 
sống trung thành theo luật Chúa và giáo huấn của Hội thánh 
chứ không phải chạy theo những ý tưởng của trào lưu thế 
tục. Đó là sự lựa chọn nền văn hoá sự sống và văn minh tình 
thương thay vì nền văn hóa sự chết và văn minh hủy diệt.

Chắc chắn con đường làm môn đệ của Chúa Giêsu là con 
đường chông gai như con đường Ngài đã tiến về đồi Canvê 
ngày xưa. Nhưng có hạnh phúc nào cao cả hơn là được sống 
trong tình yêu vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha chúng ta! 

Trong những năm gần đây và 
đặc biệt trong những tháng 

ngày vừa qua, chúng ta nghe nói 
nhiều về những đau khổ của người 
dân ở các nước Hồi giáo như Ai 
Cập, Syria, Iraq, Afghanistan, 
Pakistan vì những cuộc chém giết 
kinh hoàng giữa các thế lực, giữa 
các sắc tộc, giữa các hệ phái Hồi 
giáo. Trong số những nạn nhân đó 
có nhiều anh chị em Kitô hữu thiểu 
số. Trong cuộc sống hằng ngày, 
những anh chị em Kitô hữu này 
vẫn bị luật pháp và nhiều người dân 
Hồi giáo địa phương áp bức cũng 
như đối xử như công dân hạng hai. 
Tuy thế, tình trạng này lại tệ hại 
hơn vì họ bị làm dê tế thần mỗi 
khi có những cuộc xung đột xảy ra 
giữa những phe phái Hồi giáo với 
nhau. Và chúng ta cũng cần nhớ 
rằng hoàn cảnh khốn khó của anh 
chị em Kitô hữu ở những quốc gia 
này không phải chỉ mới xảy ra gần đây nhưng đã kéo dài qua 
nhiều thế kỷ. Câu hỏi đặt ra là tại sao những người Kitô hữu 
này vẫn kiên tâm sống đạo giữa muôn vàn thử thách từ ngày 
này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia, từ thế kỷ này qua 
thế kỷ khác? Xin thưa, đó là họ ý thức về trách nhiệm của 
việc làm môn đệ của Chúa Kitô và sẵn sàng trả giá cho việc 
đi theo Ngài.

Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật 23 Thường niên Năm 
C hôm nay (Lc 14:25-33), Chúa Giêsu nói rất rõ về việc làm 
môn đệ của Ngài không thể nào xuất phát từ một thứ tình 
cảm bồng bột nhất thời nhưng phải từ một lòng yêu mến và 
quyết tâm đi theo Ngài đến cùng. Đối với Chúa Giêsu, làm 
môn đệ của Ngài phải là một quyết định quan trọng nhất 
trong cuộc đời mỗi người, làm chúng ta nhận ra mối tương 
quan với Ngài vượt lên trên tất cả các mối tương quan khác, 
ngay cả với người thân và bạn hữu, và cũng vượt lên trên ý 
muốn riêng tư của chúng ta. Khi chúng ta đặt để ý riêng của 
chúng ta, hoặc bất kỳ thứ gì khác trên Chúa Giêsu thì điều 
đó có nghĩa rằng chúng ta không xứng đáng làm môn đệ của 
Ngài. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn nói rõ ai muốn làm môn 
đệ của Ngài phải vác thập giá mình mà đi theo Ngài, nghĩa 
là phải chịu hy sinh và đau khổ.

Câu ghi lòng tuần này là:
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.” Lc 14, 33

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÔÙP ESL vaø US CITIZENSHIP KHOÙA MUØA 
THU 2016 
* Lôùp luyeän thi Coâng Daân Myõ (US Citizenship) seõ 
nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái thöù Tö, ngaøy 
7/9/2016, töø 7 giôø ñeán 9 giôø toái, taïi phoøng 137 
Trung Taâm Thaùnh An Phong.
* Lôùp Anh Vaên ESL (English as a Second 
Language) seõ nhaän ñôn ghi danh, xeáp lôùp vaøo toái 
thöù Ba, ngaøy 13/9/2016, töø 7 giôø ñeán 9 giôø toái.
Caùc lôùp seõ do nhoùm thaày coâ ngöôøi Vieät, Myõ ñaûm 
traùch, töø trình ñoä sô caáp ñeán cao caáp. 
Xin lieân laïc vaên phoøng Giaùo Xöù ñeå bieát theâm chi 
tieát, 2121 W. Apollo Rd, Garland, TX 75044 (972) 
414-7073.Xin kính môøi.

“Ñoàng Haønh Trong Ñöùc Tin”
Dallas Ministry Conference 
Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Haõy cuøng tham gia vôùi chuùng 
toâi taïi Hoäi Nghò Muïc Vuï 
Dallas laàn thöù 10 vaø trôû thaønh 
moät phaàn töû cuûa Hoäi nghò veà 
muïc vuï Coâng giaùo haèng naêm lôùn nhaát ôû mieàn 
Nam Hoa Kyø ñöôïc môû ra cho coâng chuùng. Haõy 
tham döï trong soá hôn 170 buoåi thuyeát trình baèng 
tieáng Anh, Taây Ban Nha vaø Vieät ngöõ, ñöôïc trình 
baøy bôûi caùc caùc dieãn giaû noåi tieáng ñòa phöông, 
toaøn quoác vaø theá giôùi. Haõy tham döï caùc Thaùnh leã 
vaø nhöõng buoåi caàu nguyeän, xem trieån laõm, vaø theo 
doõi nhöõng buoåi trình dieãn aâm nhaïc Coâng giaùo. Hoäi 
nghò naøy keùo daøi 3 ngaøy taïi Trung Taâm Hoäi Nghò 
Kay Bailey Hutchinson ôû Dallas vôùi leä phí chæ coù 
66 Myõ kim. Muoán bieát theâm, xin vaøo website: 
www.udallas.edu/dmc.

“Walking Together in Faith”
Dallas Ministry Conference
Sept. 29 – Oct. 1, 2016
Join us at the 10th annual Dallas Ministry 
Conference and be a part of the Souths largest 
annual Catholic ministry conference opened to the 
public. Attend some of over 170 breakout sessions 
in English, Spanish and Vietnamese, presented by 
nationally, local and international known speakers. 
Participate in Mass and prayer services, peruse the 
exhibits, admire the liturgical art display, and listen 
to Catholic musical performances. This three-day 
event at the Kay Bailey Hutchinson Convention 
Center Dallas costs $66 only! Find out more at our 
website: www.udallas.edu/dmc

FORMING CONSCIENCES FOR FAITHFUL 
CITIZENSHIP
Workshops are scheduled for parishioners and 
ministry leaders on Forming Consciences for 
Faithful Citizenship, the teaching document issued 
by the United States Conference of Catholic 
Bishops to guide Catholics in the exercise of their 
rights and duties as participants in our democracy. 
Facilitators will train participants to teach and 
encourage others to exercise their political rights 
and duties according to the teachings of the 
Church. Sat. Sept. 10 from 9:00-2:45 p.m., St. 
Paul, Richardson or Sept. 13 and 15 from 6:30-
9:00 p.m St. Jude, Allen.

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 3/9/2016 cuûa ñoâi taân hoân:

James Carmack & Vy Traàn
Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho anh 
chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát ñôøi.

SISTERS OF THE HOLY FAMILY 
OF NAZARETH

September 24th will be Sr. Josephines annual 
profession of vows, Come & See!
Come & See Day: September 24 from 8 am 
through 6 pm.
Discernment Weekend: September 23-25 for 
women 18+
For infor & to Register: http://nazarethretreats.

org/vocation-events or call (682) 203-9675



NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VAI TRÒ NGƯỜI ĐỠ ĐẦU 
CỦA EM BÉ ĐƯỢC RỬA TỘI

1. Mỗi em bé chỉ cần có một người đỡ đầu (godparent), không nhất 
thiết phải cùng phái tính với em bé. Người đỡ đầu phải là người Công 
giáo đã lãnh nhận đầy đủ các Bí tích Khai tâm (Rửa tội, Thêm sức và 
Thánh Thể), ít nhất là 16 tuổi và phải có đời sống xứng hợp của người 
Kitô hữu. Nếu người đỡ đầu là người có gia đình thì phải là người đã 
làm phép cưới theo qui định của Giáo hội. Đồng thời, người đỡ đầu phải 
sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ em bé trong việc phát 
triển đức tin cho em.

2. Người đỡ đầu được yêu cầu chứng thực là người Công giáo sống đạo 
(practicing Catholic) trong Giáo xứ. Nếu người đỡ đầu đến từ Giáo xứ 
khác cần có giấy xác nhận từ Giáo xứ đó.

3. Người đỡ đầu phải dự lớp Chuẩn bị Rửa tội, có thể từ các giáo xứ 
khác nhưng phải có giấy xác nhận. Tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp, người đỡ đầu và cả cha mẹ em bé phải theo học lớp này lúc 7 giờ 
tối thứ thứ Bảy Đầu tháng và các cháu bé sẽ được rửa tội lúc 4 giờ chiều 
thứ Bảy tuần thứ Hai trong tháng. Tuy nhiên, do có những sinh hoạt 
khác của Giáo xứ, đôi khi thời khóa biểu này có thể thay đổi, vì thế xin 
liên lạc với Văn phòng Giáo xứ để biết rõ.

4. Người đỡ đầu không thể là cha hoặc mẹ của em bé sẽ được rửa tội.
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Tuaàn 112 (a)

TIN MÖØNG THEO THAÙNH GIOAN
(Chöông 6-12)

HOAÙ BAÙNH RA NHIEÀU (6,1-15)
Leã Vöôït qua laø leã baùnh khoâng men, vì theá ghi chuù 

veà leã Vöôït qua (caâu 4) coù muïc ñích chuaån bò cho 
chuùng ta hieåu veà daáu laï hoaù baùnh ra nhieàu saép xaåy ra. 
Ñaây laø pheùp laï duy nhaát ñöôïc caû boán saùch Tin Möøng 
keå laïi (Marco keå hai laàn 6,31-34 vaø 8,1-10; Mattheâu 
keå hai laàn 14,13-21 vaø 15,32-38; Luca 9,10-17). Söï 
kieän ñoù cho thaáy taàm quan troïng cuûa trình thuaät naøy 
trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi sô khai. Thaät vaäy, nhöõng gì 
Chuùa Gieâsu ñaõ laøm khi hoaù baùnh ra nhieàu trôû thaønh 
chuaån möïc cho vieäc cöû haønh Thaùnh Theå trong caùc 
coäng ñoaøn. Trong trình thuaät cuûa Tin Möøng nhaát laõm, 
Chuùa Gieâsu caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng, beû 
ra vaø trao cho… Caùc thöøa taùc vieân cuõng laøm nhö theá 
khi cöû haønh Thaùnh Theå. Trình thuaät cuûa Gioan cuõng 
mang tính nghi leã nhö theá, nhöng ngaøi theâm moät chi 
tieát voán laø neùt ñaëc tröng cuûa Kitoâ giaùo : Chuùa Gieâsu 

caàm laáy baùnh, taï ôn, vaø phaân phaùt (6,11). Trong tieáng 
Hi laïp, töø maø ta dòch laø taï ôn laø eucharisteo, cuõng laø 
töø ñöôïc duøng ñeå noùi veà Thaùnh Theå. Thaùnh Gioan coøn 
nhaéc laïi yù nghóa naøy ôû 6,23: “Coù nhöõng thuyeàn khaùc 
töø Tibeâria ñeán gaàn nôi daân chuùng ñaõ ñöôïc aên baùnh 
sau khi Chuùa daâng lôøi taï ôn.”

Thaùnh Gioan goïi pheùp laï naøy laø daáu laï: “Daân 
chuùng thaáy daáu laï Ñöùc Gieâsu laøm thì noùi…” (6,14). 
Daáu laï naøy coù muïc ñích laøm cho moïi ngöôøi khaùm phaù 
ra Chuùa Gieâsu chính laø Baùnh ban söï soáng, chuû ñeà seõ 
ñöôïc Gioan khai trieån trong suoát chöông 6. Phaûn öùng 
cuûa daân chuùng ôû caâu 14, “Haún oâng naøy laø vò tieân tri, 
Ñaáng phaûi ñeán theá gian”, nhaéc nhôù ñeán vò tieân tri nhö 
Moâseâ (x. Ñnl 18,15.18) maø ngöôøi ta mong ñôïi seõ xuaát 
hieän vaøo thôøi cuoái cuøng. Nhö Moâseâ ñaõ nuoâi daân baèng 
manna trong sa maïc thì Chuùa Gieâsu cuõng nuoâi daân 
nhö theá.

Tuyeân boá chung cuûa caùc caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo Iran
Ñaëng Töï Do

Boán giaùm muïc Hoa Kyø ñaõ coù moät cuoäc gaëp gôõ taïi 
Rome vôùi naêm nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo Iran. Sau khi 
keát thuùc cuoäc hoïp, hoâm 25 thaùng 8, caùc vò ñaõ ra moät 
tuyeân boá chung leân aùn chuû nghóa khuûng boá vaø caùc 
loaïi vuõ khí gieát ngöôøi haøng loaït.
Ñöùc Giaùm Muïc Oscar Cantu, Chuû tòch UÛy ban Giaùm 
Muïc Hoa Kyø veà Coâng lyù vaø Hoøa bình quoác teá, vaø 
Ñöùc Hoàng Y Theodore McCarrick ñaõ daãn ñaàu ñoaøn 
ñaïi bieåu ñaïi dieän cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø.
Giôùi thieäu vôùi baùo chí, Ñöùc Cha Oscar Cantu cho 
bieát:
“Chuùng toâi coi vieäc phaùt trieån vaø söû duïng vuõ khí huûy 
dieät haøng loaït vaø haønh ñoäng khuûng boá laø caùc haønh 
vi voâ luaân. Chuùng toâi keâu goïi taát caû caùc quoác gia töø 
choái vieäc mua saém vuõ khí vaø keâu goïi nhöõng ai sôû 
höõu chuùng haõy loaïi boû nhöõng thöù vuõ khí gieát ngöôøi 
böøa baõi, bao goàm caùc vuõ khí hoùa hoïc, sinh hoïc, vaø 

haït nhaân.”
“Cuõng vaäy, chuùng toâi phaûn ñoái taát caû caùc haønh ñoäng 
khuûng boá, ñaëc bieät khi chuùng tröïc tieáp nhaém ñeán 
nhöõng ngöôøi daân voâ toäi, cho duø thuû phaïm laø moät nhaø 
nöôùc, moät toå chöùc phi chính phuû, hay moät caù nhaân. 
Chuùng toâi cuõng leân aùn caùc bieän phaùp tröøng phaït moät 
caùch böøa baõi vaø caùc chính saùch khaùc aùp ñaët khoå ñau 
leân thöôøng daân voâ toäi, ñaëc bieät laø treân nhöõng ngöôøi 
deã bò toån thöông nhaát.”
Nhöõng ngöôøi kyù teân cuõng leân aùn “vieäc truïc xuaát baét 
buoäc con ngöôøi khoûi queâ höông cuûa hoï” vaø baøy toû 
söï aâu lo tröôùc hieän traïng “laây lan caùc tö töôûng cöïc 
ñoan, thöôøng ñöôïc thuùc ñaåy bôûi vieäc ñoïc hôøi hôït vaø 
sai laàm cuûa caùc vaên baûn toân giaùo, trong ñoù phuû nhaän 
nhöõng giaù trò voán coù vaø phaåm giaù cuûa moïi ngöôøi, 
khoâng phaân bieät tín ngöôõng toân giaùo.”
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Ghi nhaän cuoái cuøng neân quan taâm laø hai moân ñeä 
ñöôïc neâu teân trong trình thuaät naøy laø Philippheâ vaø 
Anreâ. Ñaây cuõng laø hai vò ñaõ giôùi thieäu Nathanael vaø 
Simon Pheâroâ ñeán gaëp Chuùa Gieâsu (Ga 1,41.45). Sau 
naøy, cuõng chính hai vò naøy trôû thaønh toâng ñoà cho ngöôøi 
Hi Laïp (12,20-22). Nhö theá, vai troø cuûa hai vò toâng ñoà 
naøy ñöôïc quan taâm ñaëc bieät trong Tin Möøng Gioan. 
Ñoàng thôøi, nhöõng ghi nhaän treân cuõng thoaùng môû chieàu 
kích truyeàn giaùo cuûa daáu laï hoaù baùnh ra nhieàu : Chuùa 
Gieâsu laøm pheùp laï khoâng chæ ñeå thoaû maõn côn ñoùi 
choùng qua cuûa con ngöôøi nhöng ñeå giuùp ngöôøi ta nhaän 
ra Ngaøi laø Baùnh haèng soáng.

NGÖÔØI MUØ TÖØ THUÔÛ MÔÙI SINH (9,1-41)
Trình thuaät naøy ñöôïc xaây döïng raát coâng phu nhö 

moät vôû kòch soáng ñoäng vôùi 6 caûnh tuaàn töï dieãn ra, vôùi 
nhöõng cuoäc ñoái thoaïi saâu saéc vaø nhöõng nhaân vaät ñuû 
saéc maøu. Ñieàu quan troïng laø coá gaéng naém baét nhöõng 
giaùo huaán maø thaùnh söû muoán trao göûi cho ngöôøi ñoïc.

1. YÙ nghóa Pheùp Röûa
Ñieàu chaéc chaén laø trình thuaät naøy ñaõ ñöôïc vaän duïng 

vaøo vieäc daïy giaùo lyù veà Pheùp Röûa. Khoâng phaûi voâ tình 
maø thaùnh Gioan ghi chuù raèng ngöôøi muø ñi röûa ôû hoà 
Siloe, ( Siloe coù nghóa laø ngöôøi ñöôïc sai ñeán). Trong 
Tin Möøng Gioan, Chuùa Gieâsu chính laø ngöôøi ñöôïc sai 
ñeán. Nhö theá, thaùnh Gioan khoâng chæ keå chuyeän ngöôøi 
muø maét ñöôïc chöõa laønh nhöng qua ñoù, ngaøi coøn muoán 
noùi ñeán vieäc chöõa laønh söï muø loaø thieâng lieâng. Vieäc 
chöõa laønh naøy ñöôïc ban cho nhöõng ai chòu Pheùp Röûa 
: hoï ñöôïc röûa trong Ñaáng ñöôïc sai ñeán, nghóa laø chính 
Chuùa Gieâsu (chòu Pheùp Röûa laø dìm mình vaøo trong 
Chuùa).

Ngoaøi ra, neân ghi nhaän söï khai môû töøng böôùc nôi 
ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh : luùc ñaàu anh chæ noùi ñeán 
moät ngöôøi teân laø Gieâsu (caâu 11), sau ñoù anh goïi ngaøi 
laø tieân tri (caâu 17), roài laø ngöôøi töø Thieân Chuùa maø ñeán 
(caâu 33), roài laø Con Ngöôøi (caâu 35) vaø ñænh cao laø anh 
saáp mình xuoáng tröôùc maët Chuùa Gieâsu, moät cöû chæ thôø 
phöôïng daønh cho Thieân Chuùa (caâu 38). Cuõng vaäy, sau 
khi ñaõ laõnh nhaän Pheùp Röûa, ngöôøi taân toøng töøng böôùc 
ñöôïc daãn saâu hôn vaøo haønh trình ñöùc tin, khaùm phaù 
noäi dung ñöùc tin, soáng ñôøi thôø phöôïng vaø ñaïo ñöùc theo 
chuaån möïc cuûa Tin Möøng. Nhaân cô hoäi naøy, ta caàn 
xem xeùt laïi caùch daïy giaùo lyù döï toøng trong coäng ñoaøn 
giaùo xöù cuûa mình. Phaûi chaêng nhieàu khi ta ñaõ laøm quaù 
voäi vaõ, chöa giuùp ngöôøi döï toøng hieåu bieát, yeâu meán 
Chuùa vaø thöïc haønh cho ñuùng theo Lôøi Chuùa daïy?

2. Chuùa Kitoâ laø aùnh saùng muoân daân
Veà maët vaên chöông, caâu chuyeän veà ngöôøi muø vöøa 

haøi höôùc vöøa thaâm thuyù. Nhöõng ngöôøi töï cho laø mình 
saùng maét, thaáy roõ, thì hoaù ra laïi muø, vaø muø chaúng phaûi 
vì tai naïn do ai gaây ra nhöng do chính mình muoán theá 
: “Neáu caùc oâng ñui muø thì caùc oâng ñaõ chaúng coù toäi. 
Nhöng giôø ñaây caùc oâng noùi raèng Chuùng toâi thaáy neân 
toäi caùc oâng vaãn coøn” (caâu 41). Ngöôïc laïi, keû muø loaø 
nhöng daùm lieàu mình laøm theo lôøi Chuùa Gieâsu (caâu 
6) thì laïi “thaáy”. Caùi thaáy naøy ban ñaàu chæ laø thaáy 
beân ngoaøi (sight) nhöng roài ñöôïc daãn ñeán caùi thaáy beân 
trong (in-sight). Chuùa Kitoâ chính laø aùnh saùng muoân 
daân ñeå trong Ngaøi, chuùng ta nhìn thaáy aùnh saùng. Coù 
nhieàu thaùi ñoä khieán ta khoâng ñoùn nhaän ñöôïc aùnh saùng 
vaø cöù ôû maõi trong caûnh muø loaø : töø noãi sôï haõi nhö cha 
meï cuûa anh muø (caâu 23) ñeán nhöõng thaønh kieán vaø tính 
toaùn cuûa ngöôøi Phariseâu vaø giôùi caàm quyeàn (caâu 13-
17). Caàn khieâm toán nhaän dieän chính mình trong nhöõng 
nhaân vaät ñoù ñeå coù theå môû maét môû loøng ñoùn nhaän aùnh 
saùng cuûa Chuùa.

3. Coäng ñoaøn cuûa Gioan
Caâu truyeän veà ngöôøi muø coøn phaûn aùnh kinh nghieäm 

soáng ñöùc tin cuûa coäng ñoaøn Giaùo Hoäi ñöông thôøi. Caâu 
22 ghi nhaän raèng “Ngöôøi Do thaùi ñaõ ñoàng loøng truïc 
xuaát khoûi hoäi ñöôøng keû naøo daùm tuyeân xöng Ñöùc 
Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ.” Caâu 34 ghi nhaän sau khi ñöôïc 
chöõa laønh vaø ñoái chaát vôùi nhöõng ngöôøi caàm quyeàn, 
anh muø bò truïc xuaát khoûi hoäi ñöôøng. Nhöõng ghi nhaän 
naøy phaûn aùnh söï caêng thaúng trong moái quan heä giöõa 
caùc Kitoâ höõu vaø ngöôøi Do thaùi. Vaøo thôøi Chuùa Gieâsu, 
keå caû thôøi thaùnh Phaoloâ ñi rao giaûng Tin Möøng, moái 
quan heä naøy chöa ñeán noãi naëng neà. Tuy nhieân, tình 
hình ngaøy caøng xaáu ñi, nhaát laø khi caùc Kitoâ höõu nhaán 
maïnh Chuùa Gieâsu chính laø Thieân Chuùa. Coù theå thaáy 
ñieàu ñoù khi trong lôøi caàu nguyeän taïi hoäi ñöôøng Do 
thaùi, coù caû lôøi nguyeàn ruûa nhöõng keû roái ñaïo nhö nhöõng 
teân Kitoâ höõu! Khoâng coù Kitoâ höõu goác Do thaùi naøo 
coù theå chaáp nhaän lôøi caàu nguyeän nhö theá, vaø ñoù laø 
lyù do hoï bò truïc xuaát khoûi coäng ñoaøn. Nhö theá, ôû baát 
cöù thôøi ñaïi naøo, soáng nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu vaãn 
luoân laø moät thaùch ñoá. Nhöng chính nhöõng thaùch ñoá 
aáy coù theå thuùc baùch ta daán thaân hôn vaø soáng nieàm tin 
saâu saéc hôn nhö anh muø trong caâu truyeän: “Anh noùi : 
Thöa Ngaøi, toâi tin. Roài anh saáp mình xuoáng tröôùc maët 
Ngöôøi” (9,38).



Meditation: Why does Jesus say we must ‘hate’ our 
families and even ourselves? the expression ‘to hate’ often 
meant to ‘prefer less’. Jesus used strong language to make clear 
that nothing should take precedence or first place over God. 
God our heavenly Father created us in his image and likeness 
to be his sons and daughters. He has put us first in his love and 
concern for our welfare. our love for him is a response to his 
exceeding love for us. true love is costly because it is willing to 
sacrifice all for the sake of the beloved. God sacrificed his Son 
for our sake and for our salvation. God proved his love for us 
by sending his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who 
offered up his life for us as the atoning sacrifice for our sins. 

The cost of discipleship

Jesus willingly embraced the cross, not only out of obedience 
to his Father’s will, but out of a merciful love for each one 
of us in order to set us free from sin, Satan, and death. Jesus 
knew that the cross was the Father’s way for him to achieve 
victory and glory for our sake. He counted the cost and said 
‘yes’ to his Father’s will. We, too, must ‘count the cost’ and 
be ready to follow the Lord Jesus in the way of the cross if we 
want to share in his glory and victory. What is the ‘way of the 
cross’ for you and me? it means that when my will crosses with 
God’s will, then his will must be done. the way of the cross 
involves sacrifice, the sacrifice of laying down my life each and 
every day for Jesus’ sake. What makes such sacrifice possible 
and “sweet” for us is the love of God poured out for us in the 
blood of Jesus Christ. Paul the apostle reminds us that “God’s 
love has been poured into our hearts through the Holy Spirit” 
(Romans 5:5). We can never give more than God. He always 
gives us more than we can expect or imagine. do you allow the 
Holy Spirit to fill your heart with the love of God?

The wise plan ahead to avert failure and shame

What do the twin parables of the tower builder and a ruler 
on a war campaign have in common? Both men risk serious 
loss if they don’t carefully plan ahead. in a shame and honor 
culture people want at all costs to avoid being mocked by their 
community for failing to complete a task which they have 
begun in earnest. this double parable echoes the instruction of 
Proverbs: “By wisdom a house is built” and “by wise guidance 
you can wage a war” to ensure victory (Proverbs 24:3-6). in 
Jesus’ time every landowner who could afford it walled in 
his orchard as a protection from intruders who might steal or 

now great multitudes accompanied him; and he turned and said to them, 26 “if any one comes to me and does not 
hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be 
my disciple. 27 Whoever does not bear his own cross and come after me, cannot be my disciple. 28 For which of you, 
desiring to build a tower, does not firstsit down and count the cost, whether he has enough to complete it? 29 otherwise, 
when he has laid a foundation, and is not able to finish,all who see it begin to mock him, saying, `this man began to 
build, and was not able to finish. 31 or what king, going to encounter another king in war, will not sit down first and 
takecounsel whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? 32 and if 
not, while the other is yet a great way off, he sends an embassy and asks terms of peace. 33 So therefore, whoever of you 
does not renounce all that he has cannot be my disciple.

destroy his produce. a tower was usually built in a corner of 
the wall and a guard posted especially during harvest time when 
thieves would likely try to make off with the goods. Starting a 
building-project, like a watchtower, and leaving it unfinished 
because of poor planning would invite the scorn of the whole 
village. Likewise a king who decided to wage a war against an 
opponent who was much stronger, would be considered foolish 
if he did not come up with a plan that had a decent chance of 
success. Counting the cost and investing wisely are necessary 
conditions for making a good return.

We must count the cost if we want to invest in God’s 
kingdom

Jesus tells his would-be disciples that they, too, must count 
the cost if they want to succeed as his disciples. Jesus assures 
success for those willing to pay the price. all it cost is everything 
we have - the entirety of our lives and all we possess! What does 
Jesus have to offer that’s worth giving up everything else? More 
than we can imagine! Jesus offers the gift of an abundant joy-
filled life and the promise of everlasting peace and happiness with 
God for ever. (See the parable of the treasure hidden in the field 
and the pearl of great price in Matthew 13:44-45).  it’s natural to 
ask what will it require or cost before a commitment to invest in 
something of great value. Jesus was utterly honest and spared no 
words to tell his disciples that it would cost them dearly to follow 
after him and to invest in his heavenly kingdom. there can be no 
room for compromise or concession with God and his kingdom. 
We either give our lives over to him entirely or we keep them 
for ourselves. Paul the apostle says, “We are not our own. We 
were bought with a price” ( 1 Corinthians 6:19b,20). that price 
is the precious blood of Jesus Christ shed for us upon the cross to 
redeem us from slavery to sin and death.

Who do you love first - above all else?

the love of God compels us to choose who or what will be 
first in our lives. to place any relationship or any possession 
above God is a form of idolatry. Jesus challenges his disciples 
to examine what they love first and foremost. Jesus’ way to 
glory and power is opposite the world’s way of glory, power, and 
success. the choice is ours, but the Lord does not leave us alone 
if we choose to follow him. does the love of Christ compel you 
to put God first in all you do.Scripture:  Luke 14:25-33Sunday 
Lesson For the Youth






