
      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) ................... 7:00 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
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ ............. 7:00 AM và 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG ................. 5:30 PM
Thánh Lễ ............. 8:00 AM và 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Lượt .... 8:00 - 9:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ....8:00-9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt ..................7:30 AM-7:00PM
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 
Trung Tâm Thánh An Phong.
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 Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

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
Bùi Ngọc Linh Thiên Tuyền ...214-926-9514

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
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

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

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

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 2 mùa vọNg NĂm a Ngày 4/12/2016
Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, DCCT
Phoù Xöù: Lm. Giuse Nguyễn Minh Quang, DCCT
                   Phó tế: Vincent Đàm Hữu Thư



sinh là một điều gì đó đã bị lãng 
quên từ lâu.

Việc mừng Lễ Giáng sinh 
năm 1997 của người Kitô hữu ở 
Cuba mặc dầu có tính cách cá biệt 
nhưng lại là một phần trong kinh 
nghiệm gặp gỡ rộng lớn hơn của 
con người với Thiên Chúa. Biến 
cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống 
thế làm người đã xảy ra cách đây 
hơn 2000 năm nhưng thật kỳ lạ, 
hằng năm khi mừng Lễ Giáng 
sinh, trong khi chúng ta vẫn thấy 

đây là một biến cố quen thuộc, nhưng cũng lại là một điều 
gì mới mẻ. Đúng thế, mỗi năm vào dịp Lễ Giáng sinh, lòng 
yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta được loan 
báo lần nữa. Còn chúng ta, trong niềm vui mừng, chúng ta 
tái khám phá điều chúng ta đã biết từ lâu: Đó là tình yêu 
thương trung tín của Ngài dành cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật II Mùa Vọng hôm nay 
(Mt 3:1-12), chúng ta thấy được hình ảnh của một Gioan 
Tẩy Giả công bố với người Do thái về việc phải chuẩn 
bị tâm hồn để Chúa Giêsu đến với họ. Thánh Gioan Tẩy 
Giả công bố ơn cứu độ của Thiên Chúa như Ngôn sứ Isaia 
trong thời Cựu Ước đã từng loan báo. Tuy nhiên, để có khả 
năng đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu 
Kitô, Thánh Gioan Tẩy Giả đòi hỏi dân Do thái phải có 
sự ăn năn thống hối triệt để. Đúng thế, qua việc thống hối 
chúng ta có thể tái khám phá lòng thương xót của Thiên 
Chúa. Qua việc ăn năn về những cách sống tội lỗi, chúng 
ta có thể sửa lối cho thẳng để Chúa đi.

Kinh nghiệm của người Kitô hữu tại Cuba và ở những 
nơi khác trên thế giới, nơi việc cử hành Lễ Giáng sinh được 
diễn ra cách công khai thật hiếm hoi hoặc không tồn tại, 
có thể giúp chúng ta phải hồi tâm suy nghĩ, để rồi chúng 
ta sẽ có một sự hiểu biết hơn và ý thức hơn về niềm tin của 
chúng ta nơi Mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu. 

Ước gì chúng ta không còn cho việc cử hành Lễ Giáng 
sinh là việc đương nhiên mà không đòi hỏi nơi chính mình 
phải có sự thay đổi trong lối nhìn và cách sống xứng đáng 
với tư cách của một người Kitô hữu. Lúc đó, niềm vui ngày 
Lễ Giáng sinh mà mỗi năm chúng ta cử hành có một ý 
nghĩa đặc biệt bởi vì chúng ta tái khám phá tình yêu trung 
tín của Thiên Chúa đối với chúng ta. 

Ngày 25 tháng 
11 năm 2016 
vừa qua, nhà 

độc tài Cộng sản Fidel 
Castro đã qua đời sau 
90 năm trên dương thế 
trong đó có đến 49 năm 
trực tiếp thống trị nước 
Cuba (1959-2006). 
Nhân dịp này, giới 
truyền thông có nhắc lại 
sự kiện vị Giáo hoàng 
đầu tiên đến thăm đảo 
quốc là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từ ngày 21 
đến 25 tháng 1 năm 1998. Đó là một biến cố lịch sử xét 
về việc nước Cộng sản Cuba bị cô lập bởi nhiều quốc gia 
trên thế giới lúc bấy giờ. Nhưng ngay cả trước khi Thánh 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt chân đến Cuba vào tháng 
1 năm 1998, thì người dân Cuba đã cảm nghiệm một sự 
thay đổi đặc biệt trong sinh hoạt xã hội chỉ một tháng 
trước đó bởi vì dịp Giáng sinh năm 1997, Chúa Giêsu 
được sinh ra lần nữa tại đất nước Cuba cộng sản hay ít ra, 
đó là nhận thức của nhiều người Cuba. 

Đúng thế, kể từ năm 1969, Lễ Giáng sinh không còn 
được chính phủ Fidel Castro công nhận là ngày nghỉ lễ 
toàn quốc cho dẫu Cuba là một nước có đa số dân theo 
Công giáo. Theo một bài phỏng vấn của Báo La Stampa 
của nước Ý hôm 27/11/2016 với Tiến sĩ Joaquín Navarro-
Valls, phát ngôn viên lâu năm của Thánh Giáo hoàng 
Gioan Phaolô II, chính ông đã đề nghị với nhà độc tài 
Fidel Castro hãy bày tỏ thiện chí về chuyến viếng thăm 
sắp đến của vị giáo hoàng đầu tiên đến đảo quốc này bằng 
việc cho phép mừng Lễ Giáng sinh toàn quốc vào năm 
1997. Theo lời Tiến sĩ Joaquín Navarro-Valls thuật lại, 
ban đầu ông Fidel Castro từ chối lấy cớ là Lễ Giáng sinh 
rơi vào giữa mùa gặt mía là nông phẩm xuất khẩu hàng 
đầu của Cuba. Tuy nhiên, sau một thời gian thảo luận 
thật lâu, cuối cùng Fidel Castro đã nhượng bộ đồng ý cho 
phép người dân Cuba nghỉ Lễ Giáng sinh năm 1997 mà 
thôi nhưng rồi từ đó đến nay Lễ Giáng sinh trở thành ngày 
nghỉ lễ toàn quốc của đất nước này.

Thật ra, trong thời gian chính quyền Castro loại bỏ Lễ 
Giáng sinh ra khỏi lịch nghỉ lễ toàn quốc, một số Kitô hữu 
tìm cách mừng Lễ Chúa Giáng sinh hằng năm một cách 
âm thầm, nhưng đối với đa số dân chúng, Tin mừng Giáng 

Câu ghi lòng trong tuần: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến. Mt. 3, 2

LM Chính xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN
- Chuùa Nhaät 4/12: Chuùa Nhaät II Muøa Voïng, Naêm A.

Quyeân tieàn laàn 2 giuùp naïn nhaân Baõo Matthew
- Thöù Hai 5/12: Tuaàn II Muøa Voïng.
- Thöù Ba 6/12: Leã Thaùnh Nicoâla, Giaùm muïc.
- Thöù Tö 7/12: Leã Thaùnh Ambroâsioâ, Giaùm muïc, Tieán

só Hoäi thaùnh. Leã Nhôù.
- Thöù Naêm 8/12: Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi.

Leã Troïng & Buoäc. Boån maïng Giaùo hoäi Hoa Kyø 
& Doøng Chuùa Cöùu Theá.

- Thöù Saùu 9/12: Leã Thaùnh Juan Diego.
- Thöù Baûy 10/12: Tuaàn II Muøa Voïng.
- Chuùa Nhaät 11/12: Chuùa Nhaät III Muøa Voïng, Naêm A.

Quyeân tieàn laàn 2 cho Caùc Tu só Höu Döôõng cuûa Giaùo
hoäi Hoa Kyø

GIAÙO LYÙ CHO NGÖÔØI COÂNG GIAÙO 
TRÖÔÛNG THAØNH

   Vieäc hoïc hoûi giaùo lyù laø moät tieán trình keùo daøi suoát 
caû ñôøi nhaèm cuûng coá vaø nuoâi döôõng ñöùc tin ngöôøit tín 
höõu. Trong muïc ñích ñoù, Giaùo xöù seõ toå chöùc moät khoùa 
tìm hieåu veà caùc bí tích daønh cho nhöõng ngöôøi töø 18 
tuoåi trôû leân.

Thôøi gian: 11:10 am – 12 pm moãi saùng Chuùa nhaät töø 
ngaøy 13/11 ñeán ngaøy 18/12.

Ñòa ñieåm: Taïi Phoøng 115 ôû Trung taâm Thaùnh An 
Phong.

Giaûng vieân: Thaày Phoù teá Ñaøm Höõu Thö vaø Thaày Phoù 
teá Vuõ Thanh Sang.

   Khoùa hoïc naøy hoaøn toaøn mieãn phí. Tuy nhieân, ñeå 
thuaän tieän cho vieäc chuaån bò baøi vôû cho hoïc vieân, xin 
vui loøng ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù.

   Khoùa hoïc veà bí tích naøy cuõng laø moät phaàn trong 
chöông trình daønh cho nhöõng ngöôøi lôùn naøo chöa nhaän 
Bí tích Theâm Söùc.

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 3/12/2016 cuûa ñoâi taân hoân:

Nguyeãn Minh Khoâi & Lôïi Kim Jaqueline
  Nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho 
anh chò soáng trong yeâu thöông vaø haïnh phuùc suoát 
ñôøi.

TAM NHAÄT TÓNH TAÂM MUØA VOÏNG 2016
Ñeà taøi: “Nieàm Vui Nhaäp Theå”

Thuyeát giaûng: Lm. Giuse Ngoâ Ñình Thoâng, CSsR
* Thöù Hai (05/12/2016) ñeán Thöù Tö (07/12/2016):
Taïi Nhaø Thôø
  6:30 PM: Thaùnh Leã

  7:00 PM – 9:00 PM: Giaûng thuyeát 

CHÖÔNG TRÌNH 
LEÃ ÑÖÙC MEÏ VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI 

(Leã Troïng & Buoäc ngaøy 8/12)
* Thöù Tö 7/12: Thaùnh leã Voïng luùc 6:30 PM

* Thöù Naêm 8/12: Coù boán Thaùnh leã: 6:45 PM, 9 AM,
7 PM vaø 9 PM

Kính môøi coâng ñoaøn daân Chuùa tham döï.

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 Gioakim Nguyeãn Thaønh Thöôûng
Sinh ngaøy 5/5/1935

Taï theá ngaøy 25/11/2016
   Trong nieàm tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, 
coäng ñoaøn nguyeän xin Thieân Chuùa sôùm ñöa linh 
hoàn Gioakim veà Thieân Ñaøng cuøng ban nieàm an uûi 

vaø caäy troâng cho tang quyeán.

SINH HOAÏT PHUÏNG VUÏ
THÖÙ SAÙU 9/12 (Tuaàn Thöù Hai Trong Thaùng)

1. Thaùnh Leã Caùc Gia Ñình luùc 7pm.
2. Chaàu Thaùnh Theå töø sau Thaùnh Leã 7 giôø saùng
ñeán 7 giôø toái taïi Nhaø Nguyeän Nhoû.
3. Ñaëc bieät töø 3-3:15pm: Ñoïc chung kinh Loøng
Chuùa Thöông Xoùt
Kính môøi coäng ñoaøn ñeán tham döï
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LÖU YÙ VEÀ VIEÄC ÑAÄU XE
Xin moïi ngöôøi coá gaéng coäng taùc tích cöïc trong 

coâng vieäc xaây baõi ñaäu xe cuûa Giaùo xöù baèng caùch tuaân 
thuû nhöõng ñieàu sau ñaây:

1) Khoâng ñaäu xe vaøo nhöõng choã caám ñaäu trong 
parking lot cuûa giaùo xöù nếu không sẽ bị "câu". Tuyeät 
ñoái tuaân thuû söï höôùng daãn cuûa nhöõng anh em giöõ gìn 
traät töï.

2) Khoâng ñaäu xe laán chieám alley cuûa nhöõng nhaø 
chung quanh giaùo xöù. Ngoaøi vieäc xe coù theå bò “caâu”, 
Giaùo xöù coøn bò haøng xoùm quôû traùch.

3) Khoâng cöôøi noùi oàn aøo hoaëc baám coøi inh oûi khi 
ñaäu xe tröôùc nhaø haøng xoùm quanh nhaø thôø. Chuùng ta 
bieát Chuùa nhaät laø ngaûy nghæ ngôi trong tuaàn neân ngöôøi 
ta thöôøng nguû daäy treã.

4) Khoâng baêng qua ñöôøng moät caùch tuøy tieän ñeå 
traùnh tai naïn xe coä.

Vì loøng toân troïng vaø danh döï cuûa ngöôøi Coâng giaùo 
Vieät Nam, xin moïi ngöôøi haõy coäng taùc thöïc thi nhöõng 
ñieàu treân ñaây.

GHI DANH CHÖÔNG TRÌNH CAÀU NGUYEÄN 
CHO ÔN GOÏI VÔÙI CHEÙN THAÙNH GIA ÑÌNH

ENROLLMENT OF FAMILY CHALICE 
VOCATIONS PROGRAM

Keå töø Chuùa nhaät 1/11/2015, Giaùo xöù ñaõ baét ñaàu 
“Chöông Trình Caàu Nguyeän Cho Ôn Goïi Vôùi Cheùn 
Thaùnh Gia Ñình” nhaèm khuyeán khích caùc gia ñình caàu 
nguyeän cho vieäc gia taêng ôn goïi linh muïc vaø tu só nam 
nöõ bôûi vì chính töø trong gia ñình maø haït gioáng ôn goïi 
ñöôïc nuoâi döôõng vaø phaùt trieån. Moãi gia ñình seõ nhaän 
laáy Cheùn Thaùnh veà nhaø vaø ñaët ôû moät nôi xöùng ñaùng ñeå 
moïi ngöôøi caàu nguyeän moãi ngaøy cho ôn goïi trong suoát 
moät tuaàn leã vôùi baûn kinh keøm theo raát ngaén goïn (tieáng 
Vieät & tieáng Anh). Xin caùc gia ñình coá gaéng tham gia 
chöông trình quan troïng naøy baèng caùch lieân laïc vôùi 
Vaên phoøng ôû soá ñieän thoaïi (972) 414-7073.

To increase the number of families praying for 
vocations of the priesthood and religious life, as from 
Sunday November 1st, 2015, the Parish has promoted 
the “Family Chalice for Vocations Program”. It is from 
the family that we will sow the seeds of vocations to the 
priesthood and religious life. Before the end of the 
Sunday Mass, the Celebrant calls forth the designated 
family to present them with the Family Chalice, and 
then he commissions them to pray for vocations to the 
priesthood and religious life. The family takes the 
chalice home, placing it where they can gather and pray 
each day for vocations with the help of the Family 
Chalice Prayer Guide. On the following Saturday, the 
Family Chalice is returned to the sacristy of the 
Church. Please enroll in this program to pray for the 
increase of vocations by contacting the Parish Office at 
(972) 414-7073.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG
CA ÑOAØN TRINH VÖÔNG & GIAÙO KHU 8 

(8/12)
   Ngaøy 8/12 leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi laø boån 
maïng ca ñoaøn Trinh Vöông vaø Giaùo khu 8.

   Giaùo Xöù xin Thieân Chuùa qua tay Meï Maria ban muoân 
ôn laønh xuoáng cho ca ñoaøn. Xin cho taát caû ca vieân ñöôïc 
nhieàu söùc khoeû xaùc hoàn ñeå giuùp coäng ñoaøn daâng lôøi ca 
tuïng, ngôïi khen vaø caûm taï Thieân Chuùa.

   Xin Chuùa qua lôøi caàu baàu cuûa Ñöùc Meï ban cho moãi 
gia ñình trong giaùo khu 8 ñöôïc muoân ôn laønh cuûa Chuùa, 
ñeå goùp phaàn xaây döïng giaùo xöù ngaøy moät toát ñeïp hôn.

Christmas Log Cake Sale
   Baùnh Noel thôm ngon, ñeïp, vôùi giaù reû, seõ ñöôïc baùn 
ngaøy Chuùa Nhaät ngaøy 11 vaø ngaøy 18 thaùng 12 taïi cuoái 
nhaø thôø. Quí vò coù theå mua ñem veà ngaøy 11 vaø 18, hoaëc 
ñaët (order) ñeå pick up vaøo ngaøy 23 (5:00 PM - 8:00 
PM) taïi TTAP. Môøi quí vò mua baùnh Noel ñeå uûng hoä 
gaây quyõ cho Hoäi Phuï Huynh Giaùo xöù Ñöùc Meï HCG. 
Lieân laïc vôùi Coâ Yeán Nguyeãn (469) 939-3402. 

                        Hoäi Phuï Huynh kính môøi.

LOST & FOUND / ÑOÀ THAÁT LAÏC
   Vaên phoøng Khoái Giaùo Duïc coù moät thuøng ñoà Lost & 
Found – coù nhöõng quaàn aùo, saùch vôû, vv thaát laïc töø ñaàu 
nieân khoùa.  Xin quyù phuï huynh vui loøng ñeán nhaän ñoà.   
Neáu ñoà khoâng ñöôïc nhaän tröôùc thaùng 01, 2017, caùc 
moùn vaät trong thuøng lost & found seõ ñöôïc donate cho 
ngöôøi ngheøo.

CAÀN MUÕ AÁM, KHAÊN QUAØNG VAØ GAÊNG 
TAY MÔÙI CHO NGÖÔØI VOÂ GIA CÖ

   Giaùo xöù seõ ñaët caùc thuøng trong lobby Nhaø Thôø ñeå 
moïi ngöôøi coù theå cho ngöôøi voâ gia cö nhaân muøa Ñoâng 
laïnh saép ñeán nhöõng ñoà aám sau ñaây: khaên quaøng 
(scarf), muõ aám (beanie) vaø gaêng tay (gloves). Xin cho 
nhöõng ñoà môùi, chöa duøng qua. Caûm ôn.
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CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO LYÙ 150 GIÔØ
* Moân hoïc: Creed - Kinh Tin Kính
Giaûng vieân: Thaày Phoù teá Vuõ Thanh Sang, CSsR
Thôøi gian: Thöù Tö, 14/12 & 21/12 vaø thöù Naêm 8/12,
töø 7g toái - 9g30 toái.
Credits: 10
Leä phí: $30
Ñòa ñieåm: Phoøng 139, Trung Taâm Thaùnh An Phong.

* Moân hoïc: Christology - Kitoâ Hoïc
Giaûng vieân: Lm. Giuse Nguyeãn Minh Quang, CSsR
Thôøi gian: Thöù Tö, ngaøy 11 vaø 18 thaùng 01, töø 7g
toái - 9g30 toái
Credits: 5
Leä phí: $20
Ñòa ñieåm:  Phoøng 139, Trung Taâm Thaùnh An
Phong.

Quyù vò coù theå ghi danh qua C. Hieáu Nguyeãn (214-
235-3523 or hieutayninh71@yahoo.com) hay
qua trang maïng: http://www.signupgenius.com/
tabs/13574DC03AEC2E5C71-ccfclasses

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG
Ngaøy 4/12/2016   Luùc 7:00PM

Giaùo Khu 1 Baø Traàn Thò Lan 469-215-4828
         3931 N. Garland Ave., Apt# 3, Garland, TX 75044 
Giaùo Khu 2 A/C Traàn Quoác 214-208-7067 

2526 Big Oaks Dr., Garland, TX 75044 
Giaùo Khu 3  A/C Minh & Loan 469-274-5400 

1413 Butterfly Ln., Garland, TX 75041

        Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm ñoïc kinh nhaø 
OÂ/B Phaïm Nam toái thöù Baûy 3/12/2016 luùc 7:30pm 

2529 Neal Dr., Garland, TX 75040 - 
Phone: 972-530-2873

NOTICE FROM THE CATHOLIC 
FOUNDATION

   Dear Our Faith… Our Future Diocese of Dallas 
Capital Campaign Participant,

   As the calendar year end approaches, we would like 
to offer a couple of reminders regarding Internal 
Revenue Service regulations surrounding your gifts to 
the Our Faith… Our Future Diocese of Dallas Capital 
Campaign during the month of December.

   Consistent with Internal Revenue Service 
regulations, all year end gifts must be postmarked by 
the Post Office with a 2016 date to be recorded as a 
gift in 2016. The postmark on the envelope 
determines the year the gift is recorded.

   Examples for clarification are listed below:

• If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2016
on 1/2/2017 (or later), but the postmark on the
envelope reads 12/31/2016 (or earlier) then TCF will
post the date of the gift as 12/31/2016.

• If TCF receives a gift with a check dated 12/31/2016,
but the postmark of the envelope reads 1/1/2017 (or
later) then it will be posted as a gift received in 2017.

  TCF will also record all hand delivered gifts 
received at the Foundation on Friday, December 30, 
2016 by noon as a 2016 gift.  We are located at 12222 
Merit Drive Suite 850 Dallas, TX 75251 and can be 
reached at 972-661-9792.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
(COLUMBARIUM)

   Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø 
Bình An (Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn 
höõu cuûa nhöõng ngöôøi quaù coá coù ñaët tro haøi (ash 
remains) taïi ñaây khi kính vieáng chæ coù theå ñöa hoa 
töôi ñeán ñeå döôùi ñaát maø thoâi. Xin ñöøng ñaët hoa giaû 
hoaëc gaén baát kyø thöù gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát veû 
trang nhaõ chung cuûa khu vöïc. Theo hôïp ñoàng cuûa 
Giaùo xöù vôùi thaân nhaân, hoäc moä (niche) chæ coù theå 
gaén plaque vaø hình ngöôøi quaù coá do Giaùo xöù ñaët 
maø thoâi. 
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh
     Chuùa Nhaät Ngaøy 20/11/2016

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo  Xöù 
(Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã: $12,466.00 
Tieàn In Saùch: $325.00 
Tieàn Leã Cöôùi: $300.00 
Tieàn Quaûng Caùo: $100.00 
Nhoùm Baùc AÙi (Giuùp Mieàn Trung): $100.00 
Second Collection for 

Human Development: $2,676.00 

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

SDB Teân Soá Tieàn
0090 Phaïm Trung $50.00 
0462 Vuõ Vaên Chuùc $10.00 
0589 Nguyeãn Ñình Phuùc $20.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0850 Nguyeãn Minh Tieán $200.00 
1301 Hoàng Tuaán $10.00 
1512 Mai Vaên Trung $20.00 
1650 Nguyeãn Vaên Laït $10.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
1971 Nguyeãn Thò Ngoïc Haø $100.00 
2103 Traàn Minh Quoác $10.00 
2156 Nguyeãn Thò Töôi $20.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2494 Thomas Hunt $10.00 
2530 Ñoã Xuaân Thanh $5.00 

AÅn Danh $20.00 
Hoäi Quaùn $5,492.00 
Khoái Giaùo Duïc $840.00 

Quyõ Nhaø Bình An
Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0375 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0388 Vuõ Thò Phöôïng $100.00 
0391 Phan Thò Thanh Thuùy $100.00 
0405 Vuõ Quoác Thaûo $400.00 
0497 Jimmy Hoaøng Kim $200.00

    Lễ Tạ Ơn 24/11 & Chuùa Nhaät Ngaøy 27/11/2016

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù 
(Operating Fund)

Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:   $17,875.00
Tieàn Quaûng Caùo: $660.00
Quyõ Baùc AÙi (Giuùp Mieàn Trung): $900.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe 
(Parking Lot Fund)

 SDB Teân Soá Tieàn
0011 Cao Kyø Vaên $300.00 
0661 Traàn Quyù Ñoân $20.00 
0816 Traàn Ñöùc $20.00 
0881 Nguyeãn Thò Tình $20.00 
0965 AÅn Danh $200.00 
1133 Vuõ Tieán Coâng $500.00 
1196 Hoà Ñöùc Thaéng $20.00 
1235 Nguyeãn Trí Cöôøng $10.00 
1446 Nguyeãn Cao Hieán $5.00 
1529 Phan Vaên Beàn $50.00 
1582 Phaïm Thò Thanh $5.00 
1775 Voõ Tuù Thanh $20.00 
1830 Nguyeãn Huy Ñaéc $20.00 
2247 Nguyeãn Ngoïc Thuaàn $5.00 
2289 Hoaøng Troïng Linh $30.00 
2546 Nguyeãn Höõu Thieän $50.00 
2560 Traàn Thoa $10.00 
2730 Traàn Huøng Tröông $40.00 

Quyõ Nhaø Bình An 
(Columbarium Fund)

Ngaên Soá   Teân Soá Tieàn
0314 Voõ Höng & Yeân $100.00 
0593 Ñoã Keá Toaïi $100.00
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TOØA THAÙNH COÂNG BOÁ ÑEÀ TAØI CAÙC NGAØY GIÔÙI TREÛ THEÁ GIÔÙI BA NAÊM TÔÙI
Hoâm 24/11/2016, Boä Giaùo daân, Gia ñình vaø Söï Soáng 

cuûa Toøa Thaùnh ñaõ coâng boá ñeà taøi caùc ngaøy Quoác Teá giôùi treû 
3 naêm tôùi ñaây, do Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ choïn. Ñeà taøi 
cho Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi caáp giaùo phaän laàn thöù 32 vaøo 
naêm tôùi, 2017, laø “Ñaáng Toaøn Naêng ñaõ laøm cho toâi nhöõng 
ñieàu troïng ñaïi” (Lc 1:49). Ñeà taøi cho Ngaøy Giôùi Treû Theá 
Giôùi laàn thöù 33 cuõng caáp giaùo phaän vaøo naêm 2018 laø: “Hôõi 
Maria, ñöøng sôï, vì baø ñaõ ñöôïc aân nghóa vôùi Thieân Chuùa” 
(Lc 1:30). Vaø sau cuøng Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi laàn thöù 34 
seõ tieán haønh treân bình dieän hoaøn caàu vaøo naêm 2019 taïi nöôùc 
Panama vôùi chuû ñeà: ”Naøy toâi laø toâi tôù Chuùa; xin xaûy ra cho 
toâi nhö lôøi Söù Thaàn”, Lc (1:38).

Boä Giaùo Daân, Gia Ñình vaø Söï Soáng giaûi thích raèng 
haønh trình tinh thaàn ñöôïc ÑTC ñeà ra hôïp vôùi suy tö ñaõ khôûi 
söï vôùi 3 cuoäc toå chöùc Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi töø naêm 2014 
ñeán 2016, qui veà caùc Moái Phuùc Thaät. Nhö chuùng ta bieát, 
Meï Maria laø Ñaáng maø moïi ñôøi seõ goïi laø “Ngöôøi Coù Phuùc” 
(Lc 1, 49). Trong dieãn vaên chuaån bò cho cuoäc gaëp gôõ vôùi 
nhöõng ngöôøi thieän nguyeän cuûa Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi ôû 

Cracovia, Ba Lan, vaøo thaùng 7 naêm 2016, ÑTC Phanxicoâ ñaõ 
trình baøy caùc thaùi ñoä cuûa Meï Chuùa Gieâsu nhö maãu göông 
caàn noi theo. Roài, khi noùi öùng khaåu trong dòp aáy, ÑTC môøi 
goïi caùc baïn treû haõy nhôù laïi quaù khöù, coù can ñaûm trong hieän 
taïi vaø hy voïng töông lai. Vì theá 3 ñeà taøi ñöôïc loan baùo treân 
ñaây nhaém mang laïi haønh trình cho caùc Ngaøy Quoác Teá giôùi 
treû tôùi ñaây moät saéc thaùi Thaùnh Maãu, ñoàng thôøi gôïi laïi hình 
aûnh giôùi treû ñang tieán böôùc giöõa quaù khöù (2017), hieän taïi 
(2018) vaø töông lai (2019), ñöôïc linh hoaït baèng 3 nhaân ñöùc 
höôùng thaàn: tin, caäy, meán.

Haønh trình ñöôïc ñeà nghò vôùi ngöôøi treû cuõng chöùng toû 
moät söï hoøa hôïp roõ raøng vôùi suy tö maø ÑTC Phanxicoâ uûy 
thaùc cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Theá Giôùi seõ ñöôïc toå 
chöùc vaøo thaùng 10 naêm 2018 seõ laø: “Ngöôøi Treû, Ñöùc Tin vaø 
Söï Phaân Ñònh Ôn Goïi”.

Boä Giaùo Daân, Gia Ñình vaø Söï Soáng hieän do Ñöùc Taân 
Hoàng y Kevin Joseph Farrell, ngöôøi Myõ, nguyeân Giaùm muïc 
Giaùo phaän Dallas, laøm Boä tröôûng. 

BEÁ MAÏC TOÅNG COÂNG HOÄI LAÀN THÖÙ 25 CUÛA DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ
Chieàu thöù Naêm ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2016, luùc 4 giôø 

40 phuùt, Toång Coâng Hoäi laàn thöù 25, Giai ñoaïn Hai theo Giaùo 
luaät, chính thöùc kheùp laïi. Cha Beà Treân Toång Quyeàn Michael 
John Brehl nhaéc nhôù caùc anh em raèng, Toång Coâng Hoäi chæ keát 
thuùc giai ñoaïn hai, giai ñoaïn ba seõ ñöôïc nhoùm hoïp theo Lieân 
hieäp Vuøng vaøo naêm 2017. Caâu hoûi Cha Toång Quyeàn ñaët ra 
cho taát caû caùc nghò vieân Toång Coâng Hoäi laø: “Laøm sao ñeå Toång 
Coâng Hoäi ñeán ñöôïc vôùi ngöôøi ngheøo, ñeán ñöôïc vôùi theá giôùi 
ñang bò toån thöông?”

Coù naêm haïn töø chi phoái caùc buoåi thaûo luaän cuûa Toång 
Coäng Hoäi: “Moät theá giôùi bò toån thöông” (“a wounded world”), 
“laøm hoài sinh” (“revitalization), “tình lieân ñôùi” (“solidarity”), 
“moät thaân mình” (“one body”) vaø “söù vuï” (“mission”).

Ngay töø buoåi hoïp ñaàu tieân, “moät theá giôùi bò toån thöông” 
vaø “nhöõng ngöôøi bò toån thöông” (the wounded) laø ñoái töôïng 
quan taâm ñaëc bieät cuûa Toång Coâng Hoäi. Söù vuï khoâng cho 
chính noù, nhöng cho ñoái töôïng maø noù ñöôïc hình thaønh vaø sai 
ñeán. Toång Coâng Hoäi ñònh nghóa theá giôùi hoâm nay laømoät theá 
giôùi ñang bò toån thöông, mang ñaày nôi noù nhöõng veát thöông 
do chieán tranh, khuûng boá, baïo loaïn, chia reõ, haän thuø, taøn phaù, 
huyû dieät ôû bình dieän con ngöôøi, xaõ hoäi vaø thieân nhieân. Nhöõng 
veát thöông naøy ñang chaûy maùu, ñang lôû loeùt, hoaïi töû vaø nhöõng 
veát thöông môùi khoâng ngöøng xuaát hieän töøng giaây töøng phuùt. 
Nhöõng con ngöôøi ñang soáng trong theá giôùi naøy laønhöõng con 
ngöôøi ñang bò toån thöông, mang ñaày mình nhöõng veát thöông 
töø noäi taâm ñeán toaøn thaân theå: “Ñaàu choã naøo cuõng ñau, tim tan 
naùt caû roài! Töø baøn chaân cho ñeán ñænh ñaàu, chaúng coøn nôi laønh 
laën: veát baàm, veát ñaùnh, veát thöông coøn môùi, chöa coù ai lau 
chuøi, chöa coù ai baêng boù, chöa coù ai thoa daàu” (Is 1, 5-6).

Nhöõng ngöôøi aáy laø ai? Hoï laø daân tò naïn, di daân, daân chaïy 

loaïn do chieán tranh, khuûng boá, baïo löïc, ngheøo ñoùi. Quoác gia 
hoï bò taøn phaù, gia ñình hoï bò ly taùn keû coøn ngöôøi maát, taâm hoàn 
vaø thaân xaùc hoï bò toån thöông traàm troïng.

Nhöõng ngöôøi aáy laø ai? Hoï laø treû em, thanh thieáu nieân, 
giôùi treû, ngöôøi lôùn, ngöôøi giaø ñang bò xaõ hoäi boùc loät, töôùc ñoaït 
nhöõng quyeàn caên baûn vaø phaåm giaù cuûa con ngöôøi; ñang bò 
bieán thaønh nhöõng moùn haøng buoân baùn, ñoåi chaùt; ñang bò taàm 
thöôøng hoaù vaø hö voâ hoaù cho ñeán noãi hoï khoâng coøn tìm ñöôïc yù 
nghóa soáng, hôi aám trong gia ñình, vò trí ngoaøi xaõ hoäi. Thaân theå 
hoï bò toån thöông, gia ñình hoï bò tan vôõ. Hoï laø ñoà thöøa bò vöùt ñi. 
Hoï khoâng coù tieáng noùi. Hoï khoâng coøn ñöôïc xem laø hieän dieän.

Nhöõng ngöôøi aáy laø ai? Hoï laø ngöôøi “bò rôi vaøo tay keû 
cöôùp”, bò “loät saïch”, bò “ñaùnh nhöø töû”, bò “boû maëc … nöûa soáng 
nöûa cheát” (Lc 10, 30).

Toång Coâng Hoäi tha thieát keâu goïi anh em tu só thöøa sai 
Chuùa Cöùu Theá soáng tình lieân ñôùi thieát thaân vôùi nhöõng anh chò 
em ñang bò toån thöông aáy. Hoï laøngöôøi ngheøomaø chuùng ta ñöôïc 
môøi goïinhaäp theå vaøo ñôøi soáng cuûa hoï, haàu mang ñeán cho hoï 
Tin Möøng cuûa Loøng Xoùt Thöông, Söï Chöõa Laønh vaø Dòu Daøng, 
Nieàm Hy Voïng vaø Bình An laø chính Chuùa Cöùu Theá. Ngaøi laø 
Ñaáng bò toån thöông, bò ñaâm thaâu vaø bò gieát cheát. Ngaøi laø Ñaáng 
ñaõ chieán thaéng töû thaàn vaø bieán nhöõng veát thöông thaønh daáu 
tích cuûa aân suûng vaø tình yeâu. Noùi caùch khaùc, laø moät vôùi nhau 
trongthaân mình thöøa saicuûa Chuùa Cöùu Theá, chuùng ta ñöôïc môøi 
goïitrôû thaønh“NHÖÕNG CHÖÙNG NHAÂN CUÛA CHUÙA CÖÙU 
THEÁ, TRONG TÌNH LIEÂN ÑÔÙI VÌ SÖÙ VUÏ, CHO MOÄT 
THEÁ GIÔÙI BÒ TOÅN THÖÔNG” (Witneses of the Redeemer, 
in Solidarity for Mission, to a Wounded World). Ñaây chính 
laøchuû ñeàmaø Toång Coâng Hoäi choïn cho luïc nieân saép tôùi cuûa 
toaøn Doøng.
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In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, 2 “Repent, for the kingdom of heaven is
at hand.” 3 For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, “The voice of one crying in the 

wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight.” 4 Now John wore a garment of camel’s hair, and 
a leather girdle around his waist; and his food was locusts and wild honey. 5 Then went out to him Jerusalem and all 
Judea and all the region about the Jordan, 6 and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. 
7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, “You brood of vipers! 
Who warned you to flee from the wrath to come? 8 Bear fruit that befits repentance, 9 and do not presume to say 
to yourselves, `We have Abraham as our father’; for I tell you, God is able from these stones to raise up children to 
Abraham. 10 Even now the axe is laid to the root of the trees; every tree therefore that does not bear good fruit is cut 
down and thrown into the fire.  11 “I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier 
than I, whose sandals I am not worthy to carry; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. 12 His winnowing 
fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the granary, but the chaff he will burn 
with unquenchable fire.”

Meditation: What kind of Messiah did God promise to send to his 
people and how would he bring God’s kingdom to them? The prophet Isaiah 
foresaw the day when God would raise up a Messianic King long after King 
David’s throne had been overthrown and vacant for centuries. God promised 
that he would raise up a new king from the stump of Jesse, the father of King 
David (Isaiah 11:1). This messianic king would rule forever because the Spirit 
of God would rest upon him and remain with him (Isaiah 11:2). 

Isaiah’s prophecy of the Messiah 
Isaiah prophesied that the Messiah would be equipped with the gifts 

of the Spirit - with wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and 
fear of the Lord (Isaiah 11:2 - for an explanation of the gifts see this helpful 
article). This king would establish the kingdom of God, not by force of human 
will and military power, but by offering his life as the atoning sacrifice for 
the sin of the world. Through his death on the cross, Jesus, the true Messiah 
King, would defeat Satan, overcome death, and win pardon and reconciliation 
for sinners. God’s plan of redemption included not only the Jewish people 
but all the nations of the earth as well. Through his death and resurrection 
Jesus makes us citizens of heaven and friends of God. The Lord Jesus wants 
us to live in joyful hope and confident expectation that he will come again to 
fully establish his kingdom of righteousness and peace.

John the Baptist’s prophecy of the Messiah
Why did John the Baptist prophesy that the Messiah would come and 

“baptize with the Holy Spirit and with fire” (Matthew 3:11)? Fire in biblical 
times was often associated with God’s presence and with his action in 
the lives of his people. God sometimes manifested his presence by use of 
fire, such as the burning bush which was not consumed when God spoke 
to Moses (Exodus 3:2). The image of fire was also used to symbolize God’s 
glory (Ezekiel 1:4, 13), his protective presence (2 Kings 6:17), his holiness 
(Deuteronomy 4:24), righteous judgment (Zechariah 13:9), and his wrath 
against sin (Isaiah 66:15-16). Fire was also used as a sign of the Holy Spirit’s 
power and presence (Matthew 3:11). When the Holy Spirit was poured out 
on the day of Pentecost, tongues of fire appeared over the heads of the 
apostles and disciples of Jesus (Acts 2:3). The fire of the Holy Spirit purifies 
and cleanses us of sin, and it inspires a reverent fear of God and of his word 
in us. Do you want to be on fire for God and for the return of the Lord Jesus 
when he comes again in his glory?

John pointed others to the coming of Christ and his kingdom
John the Baptist’s life was fueled by one burning passion - to point 

others to Jesus Christ and to the coming of his kingdom. Who is John the 
Baptist and what is the significance of his message for our lives? Scripture 
tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s 
womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the 
Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth John lept in her womb as 

they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). Like the prophets of the Old 
Testament, John devoted his entire life to prayer and the word of God. He 
was led by the Holy Spirit into the wilderness where he was tested and grew 
in the word of God. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah 
(see Kings 1:8). The Holy Spirit prepared John for the mission entrusted 
to him as forerunner of the Messiah, Jesus Christ - the Word of God who 
became man for our salvation (John 1:1,14). John pointed to Jesus as the 
Lamb of God who would take away the sins of the world by offering his life 
on the cross as the atoning sacrifice for our sins and the sin of the world 
(John 1:29).

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he 
began to speak the word of God to the people of Israel. His message was 
similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people 
of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in 
them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work 
to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse 
in them enough good will to recognize and receive Christ when he came. Are 
you eager to hear God’s word and to be changed by it through the power of 
the Holy Spirit?

A new era of God’s restoration begins 
Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet (Luke 

7:26). John was the voice of the Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 
40:1-3). He completed the cycle of prophets begun by Elijah (Matthew 11:13-
14). What the prophets had carefully searched for and angels longed to see, 
now came to completion as John made the way ready for the coming of the 
Messiah, God’s Anointed Son, the Lord Jesus Christ. With John the Baptist, 
the Holy Spirit begins the restoration to the human race of the “divine 
likeness”, prefiguring what would be achieved with and in the Lord Jesus. 

John’s baptism was for repentance - turning away from sin and taking 
on a new way of life according to God’s word. Our baptism in Jesus Christ 
by water and the Spirit results in a new birth and entry into God’s kingdom 
as his beloved sons and daughters (John 3:5). The Lord Jesus gives us the 
fire of his Spirit so that we may radiate the joy and truth of the Gospel to 
a world in desperate need of God’s light and truth. His word has power to 
change and transform our lives that we may be lights pointing others to 
Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light 
and truth of Jesus Christ. Do you point others to Christ in the way you live, 
work, and speak?

“Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know the joy 
and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy Spirit and empower me 
to witness the truth of your Gospel and to point others to Jesus Christ.”

Scripture:  Matthew 3:1-12
Sunday Lesson For The Youth












