CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B – MAY 6, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 6/5. Chúa nhật VI Phục Sinh năm B.
Quyên tiền lần 2 cho Catholic Communications Campaign (Quyên tiền lần 2 cho Chiến Dịch
Truyền Thông của Giáo phận Dallas & Giáo hội Hoa Kỳ)
- Thứ Hai 7/5 trong Tuần VI Phục sinh.
- Thứ Ba 8/5 trong Tuần VI Phục sinh.
- Thứ Tư 9/5 trong Tuần VI Phục sinh.
- Thứ Năm 10/5 trong Tuần VI Phục sinh.
- Thứ Sáu 11/5 trong Tuần VI Phục Sinh.
- Thứ Bảy 12/5. Lễ Thánh Nêcrêô & Thánh Akilêô, Tử đạo; Thánh Păncraxiô, Tử đạo.
- Chúa Nhật 13/5. Lễ Chúa Thăng Thiên. Ngày Hiền Mẫu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
SINH HOẠT PHỤNG VỤ
THỨ SÁU 11/5 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)
1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.
2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối tại Nhà Nguyện Nhỏ.
3. Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa Thương Xót
Kính mời cộng đoàn đến tham dự
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội
(có cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một
chương trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ
cần điền access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.
NGÀY GHI DANH & KHAI GIẢNG
NIÊN HỌC 2018-2019
+ Sun, May 6, 13, 20: Late Registration / Ghi danh trễ
+ Sun, May 27, June, July, and Sun, Aug 05: No Registration / Văn phòng KGD sẽ đóng cửa
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+ Sun, Aug 12 (9am – Noon): Last Day of Late Registration / Văn phòng KGD mở cửa
+ Sun, Aug 19: Khai Giảng GL-VN-TNTT / First Day of Sunday School
Lệ phí ghi danh trễ (sau April 29) là:
Late Registration Fee: Việt ngữ: $80 - Giáo Lý: $100 – Thiếu nhi: $40
ĐỀ PHÒNG VIỆC MẠO DANH CHA CHÍNH XỨ
Trong thời gian gần đây, một số người trong Giáo xứ cho tôi biết có nhận được text message bằng
tiếng Việt từ một số điện thoại lạ mạo danh tôi để xin gửi tiền về Việt Nam.Vì đây là một thủ thuật
những người bất chính vẫn thường dùng để lường gạt kẻ khác nên chẳng có ai khờ dại gì làm theo. Tuy
nhiên, tôi vẫn muốn mọi người hãy khôn ngoan để đừng rơi vào những mánh khóe tương tự như vậy
và tránh đưa những thông tin cá nhân cho bất kỳ người lạ nào qua điện thoại, email hoặc text message.
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP DƯỢT
LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU & LỚP THÊM SỨC
1. Tập Dượt cho Lễ RLLĐ / Rehearsal for First Holy Communion Mass
Xin nhắc Quý phụ huynh lớp Rước Lễ Lần Đầu đưa các em đến nhà thờ để các em tập dượt cho
Lễ RLLĐ ngày 06 tháng 05(3g15 chiều – 4g30 chiều).
This is a friendly reminder that the First Holy Communion Mass rehearsal is Sunday, May 06 at
3:15pm – 4:30pm at Our Mother of Perpetual Help Parish church.
2. Tập Dượt cho Lễ Thêm Sức / Rehearsal for Confirmation Mass
Xin nhắc Quý Phụ huynh lớp Thêm Sức đưa các em đến nhà thờ để các em tập dượt cho Lễ Thêm
Sức ngày 12 tháng 05 (9g30sáng – 12g30chiều). Xin người đỡ cùng đi tập dượt với các em.
This is a friendly reminder that the Confirmation Mass practice is Saturday, May 12 at 9:30am –
12:30pm at Our Mother of Perpetual Help Parish church. Sponsors are asked to attend this practice
with the Confirmation candidates.
THÁNH LỄ TẠ ƠN & QUÀ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP LỚP 12
THANKSGIVING MASS & GIFT FOR HIGH SCHOOL GRADUATES OF 2018
Giáo xứ sẽ có Thánh lễ Tạ Ơn & Quà cho các em học sinh tốt nghiệp trung học trong mùa Hè
2018. Xin các em học sinh đến Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục để lấy đơn ghi
danh tham dự Thánh lễ này lúc 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 20/5. Hạn chót để đưa lại các đơn này cho
Văn phòng Giáo xứ hoặc Văn phòng Khối Giáo dục là ngày 15/5.
* What: Attendance at Mass of Thanksiving
* Who: All high school graduates of 2018
* How: Please pick up a form in the KGD or parish office & return to parish office by May 15th.
* When: Sunday, May 20 at Noon Mass
BỔ TÚC HỒ SƠ RỬA TỘI
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Em Vivian Nguyễn, con anh Tùng Nguyễn và chị Vân Đào, đã được rửa tội vào 4 giờ chiều thứ
Bảy ngày 14/4/2018. Xin Anh chị Tùng-Vân liên lạc với Văn phòng Giáo xứ trong các ngày làm việc
để bổ túc giấy tờ cho em Vivian Nguyễn.
BỔN PHẬN MÙA PHỤC SINH
Easter Duty Obligation
Theo luật Hội thánh, các tín hữu phải rước lễ cách xứng đáng (sau khi xưng tội nếu cần thiết)
trong Mùa Phục Sinh bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh (1/4) cho đến ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống (20/5).
Holy Communion should be received worthily (after Confession, if necessary) anytime beginning
on Easter Sunday (April 1) through Pentecost Sunday (May 20).
CUỐI TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI (8-10/6)
VOCATION AWARENESS WEEKEND (June 8-10)
Cuối Tuần Lễ Tìm Hiểu Ơn Gọi từ thứ Sáu ngày 8/6 đến Chúa nhật ngày 10/6 giúp những người
thanh niên nam nữ độc thân tuổi từ 18-40, muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến đời
sống linh mục và tu sĩ. Cuối tuần này gồm có những bải nói chuyện, hội thảo, phần hỏi đáp, và gặp gỡ
từng người với các linh mục và nam nữ tu sĩ. Không có lệ phí. Phòng riêng và các bữa ăn được chu cấp
miễn phí. Không có áp lực buộc những người tham dự phải cam kết gì cả.
Muốn biết thêm và ghi danh xin vào website www.vapinfo.org. Hạn chót ghi danh là ngày
29/5/2018
The Vocation Awareness Weekend (June 8-10) helps single Catholic men and women, ages 18-40,
find awareness to questions they may have about life as a Priest, Sister, Brother, or Consecrated Lay
Woman. The weekend is comprised of presentations, panel discussions, Q&A periods and one-on-one
dialogue with Priests, Sisters, and Brothers. There are no fees, private rooms and meals are furnished,
and no one will pressure you or seek a commitment.
Learn more and apply at www.vapinfo.org. Application deadline May 29, 2018
TUẦN TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Redemptorist Vocation Discernment Week (Jun 19-26)
Những nam thanh niên độc thân tuổi từ 18-40 muốn tìm hiều về đời sống linh mục và tu sĩ Dòng
Chúa Cứu Thế, xin mời đến tham dự “Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế” được tổ chức từ
ngày 19/6 đến 22/6 tại Nhà dòng John Neumann (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). Không có
lệ phí. Việc ăn uống và nơi ngủ được Nhà dòng chu cấp miễn phí. Không có áp lực buộc những người
tham dự phải cam kết gì cả. Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xin vào website
www.cssrvocations.com hoặc gọi điện thoại cho Lm Steven Tran, C.Ss.R (832-670-0146) hoặc Lm Lê
Minh Duy, C.Ss.R. (214-448-9307)
The Redemptorist Vocation Discernment Week (June 19-26) will be held at John Neumann
Redemptorist Monastery (3912 S. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236). This is an opportunity for single
men, ages 18-40, to make their discernment for God’s call in their lives for a possibility of being a
Redemptorist religious. No fees. Food and accommodations are provided. No pressure for any
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commitment. For further information and registration, please go to www.cssrvocations.com. Or you
can contact Fr. Steven Tran, C.Ss.R. (832-670-0146) or Fr. Duy Le, C.Ss.R. (214-448-9307).
THÔNG BÁO VỀ ĐẶC SAN GIÁO XỨ 25 NĂM
Giáo Xứ sẽ phát hành Đặc San mừng 25 năm vào cuối tháng 6 năm 2018. Ban Biên Tập đón nhận
bài vở đóng góp cho Đặc San gồm:
* Tất cả thể loại: Văn xuôi, thơ, tùy bút, phóng sự, ký sự, hồi ký, truyện ngắn, ghi nhận sinh
hoạt…
* Nội dung: sinh hoạt của các Đoàn thể, Ban ngành, tâm tình cá nhân trong việc sống đạo, chuyện
gia đình, phục vụ, gương sống đức tin, giáo dục con cái, kinh nghiệm sống qua những thay đổi tốt, xấu
trong đời sống gia đình, …tất cả những vấn đề người viết cảm nhận được qua các sinh hoạt trong mọi
khía cạnh của giáo xứ.
1) Điều lệ gửi bài:
a. mỗi bài dài nhất là 1,500 chữ.
b. Bài đánh máy dạng Unicode.
c. Ngoài bút hiệu dùng trong bài viết, xin ghi rõ tên thật và số phone để BBT tiện liên lạc khi cần
thiết.
2) Thời hạn gửi bài:
a. Từ Chúa nhật 25 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2018.
b. Gửi về địa chỉ Email: Sinhkyyeu25@gmail.com hoặc dmhcggarland@gmail.com
Ghi chú: Các hội đoàn, ban ngành viết về những sinh hoạt của mình có thể gửi hình muốn đăng
kèm theo bài.
WORLD YOUTH DAY PANAMA PILGRIMAGE FOR CATHOLIC YOUNG ADULTS
(18+) IN THE DIOCESE OF DALLAS
World Youth Day Panama (Jan 21-28, 2019) is an opportunity for pilgrims from around the world
to come together to pray, worship, and celebrate the Catholic faith.
A pilgrimage has been designed especially for Catholic young adults (ages 18+) in the Diocese of
Dallas. Individuals register directly with Faith Journeys. Faith Journeys is the travel partner who will
accept all registrations and administrate reservations and payment collection.
Cost: $2995. For registration & info visit: www.DallasAtWYD.org
#BEGOLDEN
The Diocese of Dallas has launched a year-long initiative to promote the observance of the Golden
Rule in our relationship with others. This year-long reminder to treat others as we want to be treated –
with a special focus on immigrants – is an important message right now for people all around the
Dallas area.
Please visit begoldenjourney.com, #BEGOLDEN on Facebook, Twitter or Instagram. To see
videos of Bishop Burns’ message, please search #BEGOLDEN on Vimeo or visit the Diocese of
Dallas Facebook page.
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TIN TỨC
TÌM HIỂU GỐC TÍCH THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Thực ra trong một năm, có tới mấy tháng dâng kính Đức Mẹ. Ngoài tháng Năm (tục gọi là tháng
Hoa) và tháng Mười (tháng Mân côi), tại vài nơi, người ta còn dâng tháng Tám kính Trái tim Mẹ, và
tháng Chín để kính bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Xét theo khía cạnh lịch sử phụng vụ, chúng ta phải đi
từng cấp một: trước tiên là thói tục dành ra 30 ngày để kính Đức Mẹ; và kế đó là tục gắn vào giai đoạn
nào trong năm dương lịch.
Tục lệ dành ra một tháng để kính Đức Mẹ xem ra phát xuất từ thế kỷ thứ VI nơi vài tu sĩ bên Ai cập.
Thường thường, để dọn mình mừng lễ nào đó, các tín hữu quen dành ra một vài ba ngày trước để chuẩn
bị tâm hồn, như chúng ta thấy các lễ vọng, các tuần tam nhật, cửu nhật, và cách riêng hai mùa Chay và
mùa Vọng để chuẩn bị lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Thế nhưng các tu sĩ bên Ai Cập, vào mùa Giáng
Sinh, thì không những họ tổ chức những lễ nghi mừng biến cố Chúa ra đời, nhưng liền với mầu nhiệm
của Chúa Cứu Thế, họ còn gắn thêm những biến cố của Đức Maria nữa. Vì vậy, suốt từ ngày 10 tháng
Mười Hai cho tới 8 tháng Giêng, mỗi ngày họ suy niệm Kinh Thánh, chú giải và rút ra một bài học cho
đời sống hàng ngày.
Sang thời Trung cổ, vào thế kỷ XI, thì các Giáo Hội Đông phương dâng tháng Tám kính Đức Mẹ.
Trọng tâm là lễ Mẹ lên trời ngày 15; và họ dâng 15 ngày trước để chuẩn bị và 15 ngày kế để tiếp nối.
Dù sao thì ta thấy hai tục lệ vừa nói gắn liền với lịch phụng vụ.
Còn bên các Giáo Hội Tây phương thì khác, tục lệ dành tháng Năm để kính Đức Mẹ không gắn với
một lễ phụng vụ, nhưng dựa trên một thói tục dân gian mà Giáo Hội muốn cải biến. Tại nhiều nơi bên
Âu châu, tháng Năm trùng với mùa xuân; mà thói tục nhiều nơi đã tổ chức những lễ hội, tỉ như tại Rôma,
người ta mở ra hội hoa, với những trò chơi, triển lãm dâng kính thần Hoa. Vào dịp ấy, cũng có những
cuộc thi đua sắc đẹp giữa các thiếu nữ, những dịp để các cô các cậu tán tỉnh nữa. Tưởng cũng nên biết
là không phải riêng gì tại Rôma, mà tại nhiều nơi khác bên Âu châu cũng có những cảnh tương tự khi
tháng Năm đến. Thực ra khung cảnh thiên nhiên dễ đưa tới những tâm tình ấy; tháng Năm là tháng ấm
của mùa xuân, thiên nhiên đầy những hoa nở với hương thơm ngào ngạt, làm cho con người cảm thấy
sảng khoái, vui tươi. Nhằm thánh hóa những phong tục dân gian, các tín hữu muốn hướng những tâm
tình tự nhiên lên đức Trinh nữ Maria, người trinh nữ kiều diễm, không vì nhan sác tự nhiên cho bằng vì
vẻ đẹp linh hồn, không hề vướng mắc tì ố của tội lỗi.
Vậy tục lệ dâng tháng hoa cho Đức Maria bắt đầu từ thời nào?
Xét vì đây là một tâm tình bộc phát của các tín hữu, chứ không phải do quyết định của Giáo quyền,
nên không có một nhật kỳ nhất định. Vào thế kỷ XIII, vua Alfonso X nước Tây Ban Nha đã sáng tác một
bài thơ, trong đó có đoạn hô hào dành tháng Năm để ca ngợi Đức Maria. Thế thì hiểu là tục lệ ấy chắc
là đã có từ trước.
Bên Đức, vào thế kỷ thứ XIV, chân phước Henrico Suso, Dòng Đaminh, đã bắt đầu trồng hoa trong
nhà dòng vào tháng Tư, để có thể lấy hoa kết triều thiên đội lên tượng Đức Mẹ vào đầu tháng Năm. Nên
biết là, Henrico là một nhà giảng thuyết bình dân thời đó, nên chắc rằng ngài đã tuyên truyền để cho bổn
đạo cũng bắt chước mình.
Hai thế kỷ sau, một cha Dòng Benedicto, Wolfango Seidl, đã viết tập sách nhỏ tựa đề "Tháng 5
thiêng liêng”, trong đó đề nghị những phương thức cầu nguyện hay những lễ nghi để thay thế những
thói quen phàm tục.
Sang thế kỷ XVII, người ta đã thấy nhiều nơi tổ chức những buổi rước hoa vào ngày đầu tháng Năm
và trong các Chúa Nhật trong tháng đó; đồng thời, với việc đọc kinh cầu Đức Mẹ và những bài ca khác.
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Ngoài việc dâng hoa thiên nhiên, các tín hữu cũng được khuyến khích dâng những hoa thiêng liêng là
các việc lành nhân đức cho Đức Mẹ. Nhằm thể hiện những mục tiêu ấy, nhiều tác giả (đặc biệt là các
cha Dòng Tên) đã soạn ra những sách trình bày đời sống của Đức Maria, với những tư tưởng rút từ Kinh
Thánh, các Giáo phụ, các nhà tu đức, ngõ hầu các tín hữu có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh thần của Mẹ
mà bắt chước. Những sáng kiến tự phát của các cá nhân từ các gia đình, trường học, tu viện, dần dàn
được quảng bá rộng, đi vào các họ đạo.
Sang thế kỷ XIX, Đức Giáo Hoàng Pio VII, để ghi nhớ việc mình được trả về Rôma vào tháng Năm
năm 1814, sau thời gian bị Hoàng đế Napoleon của Pháp giam lỏng tại Paris, đã khuyến khích việc cử
hành tháng Năm dâng kính Đức Maria. Các vị kế nhiệm cũng khuyến khích tục lệ ấy; đặc biệt vào thời
đại gần đây, vào năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã thiết lập lễ kính "Đức Maria Nữ Vương Trời
Đất" vào ngày kết thúc tháng Năm. Lịch phụng vụ canh tân sau Công Đồng Vatican II đã dời lễ này sang
ngày 22 tháng Tám, bát nhật sau lễ "Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời", và thay vào đó bằng lễ "Đức Mẹ Thăm
Viếng".
Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP
GIÁO HỘI VIỆT NAM CỬ HÀNH NĂM THÁNH KỶ NIỆM 20 NĂM TUYÊN THÁNH
117 VỊ TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hôm thứ Ba ngày 1/5/2018, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Tổng Giáo phận Huế kiêm Chủ
tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ra văn thư chính thức công bố Năm Thánh mừng kính các Thánh
Tử đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/6/2018 (kỷ niệm 20 năm ngày tuyên thánh) đến ngày 24/11/2018
(Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam). Theo văn thư này thì:
1. Lễ Khai mạc (19/6) và Bế mạc Năm Thánh (24/11) sẽ được tổ chức ở cấp Giáo tỉnh (Sàigòn, Huế,
Hà Nội) hoặc cấp giáo phận (26 giáo phận). Mỗi Giáo tỉnh có một Trung tâm Hành hương trong Năm
Thánh: Vương cung Thánh đường Sở Kiện (Giáo tỉnh Hà Nội); Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La
Vang (Giáo tỉnh Huế); Trung tâm Hành hương Ba Giồng ở Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn). Ngoài ra các
giám mục mỗi Giáo phận sẽ chỉ định một Nhà thờ hoặc một Trung tâm làm địa điểm hành hương trong
Năm Thánh. Trong Năm Thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự Lễ Khai mạc và Bế
mạc Năm Thánh; khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, các tín hữu cũng được mời
gọi làm việc bác ái và hy sinh.
2. Học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử đạo Việt Nam trong các sinh hoạt của giáo xứ,
đoàn thể, dòng tu. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ phổ biến tập sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam, ghi vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh.
3. Sống tinh thần tử đạo trong ơn gọi gia đình và tu trì.
PHILIPPINES VÀ MEXICO: NHIỀU LINH MỤC LIÊN TIẾP BỊ SÁT HẠI
Hôm thứ Ba ngày 1/5/2018, Hội đồng Giám mục Philippines vừa lên tiếng tố cáo và lên án vụ sát
hại linh mục Mark Ventura, 37 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Tuguegarao.
Cha Mark Ventura bị bắn chết sau khi dâng Thánh lễ tại Nhà Thể dục Thể thao ở Barangay Peña
Weste, ngoại ô thành phố Gattaran, thuộc tỉnh Cagayan. Khi cha Ventura đang chúc lành cho các em
thiếu nhi và trò chuyện với ca đoàn, có một người đàn ông chưa rõ tung tích, đội mũ bảo hiểm, xuất hiện
từ phía sau Nhà Thể dục và nã hai phát súng vào cha. Vị linh mục bị thương ở đầu và ngực đã chết ngay
tại hiện trường, cảnh sát cho biết.
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Cha Ventura phụ trách giáo điểm truyền giáo San Isidro Labrador, thuộc làng Mabuno, cũng gọi là
Gattaran, nơi ngài mới nhận nhiệm vụ vào đầu tháng này. Ngài làm linh mục được bảy năm, nổi tiếng
với việc lên tiếng chống khai thác mỏ và giúp đỡ người dân bản địa trong tỉnh.
Cha Ventura là linh mục thứ hai bị sát hại trong vòng bốn tháng qua. Trước đó, vào tháng Mười Hai
2017, cha Marcelito Paez, 72 tuổi, bị hai tay súng không rõ tung tích bắn chết, sau khi ngài vận động
cho việc thả một tù nhân chính trị tại Jaen, Nueva Ecija, miền trung Luzon.
Mexico
Đang khi đó, tại Mexico, chỉ trong vòng một tuần lễ đã có 3 linh mục bị sát hại:
– Cha Rubén Alcántara Díaz, 50 tuổi, Đại diện tư pháp của giáo phận Izcalli, đã thiệt mạng vì bị
đâm nhiều nhát dao hôm thứ Tư 18-04 tại Cuautitlán, ngay trước khi cha chuẩn bị dâng Thánh lễ lúc
19g00 tại nhà thờ Đức Bà Núi Carmel ở Cumbria.
– Chiều thứ Sáu 20-04, cha Juan Miguel Contreras García, 33 tuổi, mới chịu chức linh mục được hai
năm, đã bị giết khi vừa kết thúc Thánh lễ ở giáo xứ Thánh Piô Năm Dấu tại Tlajomulco, thuộc bang
Jalisco. Cha García đến đây dâng lễ thay cho một linh mục đang bị đe doạ thủ tiêu. Theo các nhân chứng,
một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà thờ, lẻn vào phòng thánh và nổ súng vào cha ở cự ly rất gần.
– Đến ngày 26-04, Tổng giáo phận Mexico ra thông cáo, đau buồn báo tin: “Ngày 25/04 thi thể của
cha Moisés Fabila Reyes đã được tìm thấy tại thành phố Cuernavaca, Morelos”. Cha Reyes, 83 tuổi, phục
vụ tại Vương cung thánh đường Guadalupe, Mexico City, bị bắt cóc hồi đầu tháng này, khi đang trên
đường đến Cuernavaca. Cảnh sát nói rằng các xét nghiệm pháp y cho thấy cha Jose đã chết vì bệnh tim,
trước khi tiền chuộc mạng được gia đình của cha lo liệu trả cho những kẻ bắt cóc.
Trong một tuyên bố bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau khi cha Juan Miguel Contreras García bị sát
hại, Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi những kẻ giết người: “không chỉ buông vũ khí, mà hãy từ bỏ
cả hận thù và phẫn nộ nữa”.
(Thành Thi tổng hợp từ Vatican News và Fides)
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