
BAÛN TIN MUÏC VUÏ 
  Giaùo Xöù Nöõ Vöông Vieät Nam 

801 Ninth Ave. 
Port Arthur, TX 77642 

Website:    www.gxnuvuongportarthur.org 
Linh Muïc Chaùnh Xöù:  Phanxicoâ Vuõ Höõu Muïc, CMC 

Linh Muïc Phoù Xöù:  Martin Traàn Duõng Löïc, CMC 
 

         CHUÙA NHAÄT 29 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 17/10/2010    SOÁ: 42
 
THAÙNH LEÃ:  Thöù Hai: 07g00 saùng khoâng coù leã chieàu 
 Thöù Ba - Baûy: 07g00 saùng 05g00 chieàu 
 Chuùa Nhaät: 08g00, 10g00  saùng, & 12g00 tröa   
  
Töø CN ñaàu thaùng 5 ñeán CN thaùng 8 khoâng coù leã 12g00 tröa 
Leã Buoäc: leã aùp 6g00 chieàu.  Leã chính 7g00 saùng & 6g00 chieàu 
 
GIAÛI TOÄI: (30 phuùt tröôùc caùc Thaùnh Leã moãi Chuùa Nhaät) 
 Thöù Baûy: (Leã chieàu)   Chuùa Nhaät: ( 08g00 vaø 10g00) 
 Ngoaøi ra, xin lieân laïc vôùi Linh muïc 
 
RÖÛA TOÄI: Chuùa Nhaät cuoái thaùng sau leã 10g00 saùng 
Cha meï vaø ngöôøi ñôõ ñaàu em nhoû phaûi theo döï khoaù Giaùo lyù  
Ñaëc bieät vaøo thöù Baûy ñaàu thaùng. 
 
Thaêm Beänh Nhaân/Trao Mình Thaùnh Chuùa: T Naêm & Chuùa Nhaät 
Chaàu Thaùnh Theå:  Thöù Naêm sau thaùnh leã chieàu 
Xöùc Daàu Beänh Nhaân: Baát cöù luùc naøo coù ngöôøi ñau yeáu caàn 
Hoân Phoái: Treân 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 6 thaùng 
   Döôùi 19 tuoåi: saép xeáp tröôùc 9 thaùng 
 
Vaên Phoøng GX: 409-983-7676       Fax:              409-982-1212 
HT Thaùnh Giuse:  409-983-5949    Sô Ñaminh:  409-985-5102 
Giôø Thö Kyù Laøm Vieäc:   
Thöù Hai - Thöù Saùu: 09:00 am - 12:00 pm 01:00 pm - 04:00 pm 
Ngaøy Nghæ Cuûa Caùc Cha: Thöù Hai: Cha Xöù /  Thöù Ba: Cha Phoù 
 
Chuû Tòch HÑ Muïc Vuï - Anh Nguyeãn Vaên Laâm:  540-2340 
Chuû Tòch HÑ Taøi Chaùnh - Anh Vuõ Trung Hoïc:    549-1523 
 
TK Ñaïi Ñoàng-A. Th¿o: 293-1735.  TK Pheâroâ-A. BÚnh: 962-1545 
TK Voâ Nhieãm-A. Lîi: 982-8727. TK Maân Coâi-A. Khaûi: 460-1478 
TK LoäÑöùc-B. Huyønh:724-7007. TK ThaùnhGia-A.Höng: 549-6361 
TK Giuse-A. Chung: 983-6563. TK PhuïcSinh-A.Th¾nh: 983-3055 
 

Tröôûng Ca Ñoaøn Thaùnh Linh - Chò Cuùc: 365 - 9583 
Tröôûng Ca Ñoaøn Ceâcilia - Anh Sang:  543 - 4815 
Tröôûng Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå - Chò Dieäu:  365 - 3694 
Giaùo Lyù - Chò Kim: 729- 4226  Vieät Ngöõ - Anh Tieán: 735 - 8271 

    
THAÙNH LEÃ TRONG TUAÀN 

( 18-23/10/2010 ) 
T. Hai:    18/10    Thaùnh Luca, thaùnh söû 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy. 
T. Ba:     19/10   Th. Isaac Jogues, Th. Gioan Brebeuf,LMTÑ 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Tö:     20/10  Thaùnh Phoaloâ Thaùnh Giaù, linh muïc 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Naêm:  21/10   
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Saùu:   22/10         
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Baûy:   23/10    Thaùnh Gioan Capistranoâ, linh muïc 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
    

PHUÏC  VUÏ BAØN THÔØ 
 (Ñoïc Saùch, Daâng Leã Vaät, Giuùp Leã ) 

 

CHUÙA NHAÄT  29 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 16/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Em Linh, OÂng Hoaøn 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  29 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 17/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Voâ Nhieãm   
   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Loä Ñöùc 
   TTV Thaùnh Theå     Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 18-23/10/2010 ) 
       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Vui, Ba   /  C:  Taùm 
   TTV Thaùnh Theå      S:  Thuaät                 /   C:  Caàn 
 

CHUÙA NHAÄT  30 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 23/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö  Baø Bính, OÂng Thuïy 
   TTV Thaùnh Theå  Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  30 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 24/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Phuïc Sinh  
   TTV Thaùnh Theå      Toaùn II 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   Thaùnh Gia   
   TTV Thaùnh Theå    Toaùn  III 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå    Toaùn  IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 25-30/10/2010 ) 
 Leã 7g & 5g Ñoïc Thaùnh Thö      S:  Tröôøng, Hieáu  /  C:  AÙnh 
   TTV Thaùnh Theå     S:  Bích              /  C:  Rieãn 



 

TIN MUÏC VUÏ
LÖU YÙ GIAO THOÂNG CUÛA TRÖÔØNG GLVN 
    Ñeå baûo veä söï an toaøn cho caùc em tröôøng Giaùo Lyù vaø Vieät 
Ngöõ, cuõng nhö ñeå cho giao thoâng khoâng bò ngaên trôû ôû baõi ñaäu xe 
cuûa hoäi tröôøng Thaùnh Giuse, töø baây giôø, loái voâ vaø loái ra chæ coù 
moät chieàu maø thoâi.  Loái voâ seõ voâ moät chieàu ôû 2 cöûa hoâng ñöôøng 
soá 8th St. , vaø loái ra seõ ra moät chieàu ôû ñöôøng soá 9th Ave.  Xin quyù 
phuï huynh vaø quyù vò löu yù khi ñöa röôùc con chaùu hay khi ñaäu xe 
ôû baõi ñaäu xe hoäi tröôøng moãi Chuùa Nhaät, xin quyù vò ñöøng ñaäu xe 
chaën ngang ñöôøng löu thoâng ra vaøo, vaø xin voâ vaø ra loái ñaõ chæ 
ñònh treân. 
 
CHÖÔNG TRÌNH KHAÙM NGÖÏC, NGAØY 25/10/10 
    Giaùo Xöù xin nhaéc nhôû quyù baø vaø quyù chò ñaõ nhaän ñöôïc thö 
cuûa Vaên Phoøng Julie Rogers "Gift of Life"  (Cancer Check-ups) 
ñeå khaùm ngöïc, ñeán ñuùng giôø heïn taïi Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse 
vaøo Thöù Hai, ngaøy 25/10/10 
    Xin löu yù:  Ngaøy hoâm ñoù chæ daønh rieâng cho quyù baø vaø quyù chò 
ñaõ ñieàn ñôn khaùm ngöïc trong dòp Hoäi Chôï Söùc Khoeû cuûa Giaùo 
Xöù vöøa qua.   

 

BAÀU CÖÛ CUÛA TIEÅU BANG TEXAS 
     Chuùa Nhaät ngaøy 24 thaùng 10 luùc 7:00 a.m tôùi 3:00 p.m taïi Hoäi 
Tröôøng Thaùnh Giuse, seõ coù thuøng boû phieáu baàu cöû cho thoáng ñoác 
tieåu bang vaø nhieàu vieân chöùc khaùc.  Xin quyù oâng baø anh chò em 
naøo ñaõ laø coâng daân Myõ neân tôùi ñeå boû phieáu, vì ñaây laø quyeàn lôïi 
vaø tieáng noùi cuûa chuùng ta tôùi chính quyeàn.  Xin quyù vò nhôù ñem 
theo phieáu baàu cöû vaø baèng laùi xe.  

 
TRÖÔØNG VIEÄT NGÖÕ KÍNH MÔØI 
    Tröôøng Vieät Ngöõ ñöôïc pheùp Cha Chaùnh Xöù, ñaõ môøi giaûng sö 
Quyeân Di töø Cali veà giuùp Tröôøng oân laïi sö phaïm, vaø tìm hieåu 
roäng theâm veà ngoân ngöõ Vieät Nam.  Tröôøng kính môøi taát caû quyù 
oâng baø anh chò em ñeán tham döï buoåi thuyeát trình vaøo ngaøy Thöù 
Baûy ngaøy 30 thaùng 10 naêm 2010.  Ñaây laø cô hoäi hieám coù ñeå 
hoïc hoûi veà söï ña daïng cuûa ngoân ngöõ Vieät Nam.  Chöông trình seõ 
töø 8:00 a.m – 4:30 p.m, goàm nhöõng ñeà taøi raát hay vaø thích thuù. 
 
DANH SAÙCH NHÖÕNG GIA ÑÌNH GIAÙO XÖÙ KHOÂNG LIEÂN 
LAÏC ÑÖÔÏC 
    Thö cuûa Giaùo Xöù göûi ñeán cho caùc gia ñình döôùi ñaây bò traû laïi, 
Giaùo Xöù lieân laïc baèng ñieän thoaïi cuõng khoâng ñöôïc, vaø cuõng 
khoâng coù soå gia ñình löu tröõ ôû vaên phoøng.  Quyù vò naøo bieát 
nhöõng gia ñình döôùi ñaây, nhaát laø caùc Tröôûng Khu, xin lieân laïc 
vôùi hoï ñeå cho Giaùo Xöù bieát ñòa chæ môùi: 

1) Nguyeãn Tony– Voâ Nhieãm #22 
2) Nguyeãn Vaên Hoaøng – Ñaïi Ñoàng # 362 
3) Phaïm Ñình Kieåm – Ñaïi Ñoàng #431 
4) Nguyeãn Vieát Quang – Voâ Nhieãm #493 
5) Traàn Vaên Thieän – Giuse #261 
6) Nguyeãn Vaên Ñaïm – Giuse #282 
7) Phaïm Vaên Thieát – Giuse #305 
8) Phaïm Vaên Khoâi – Giuse #451 

9) Nguyeãn Ngoïc Tuaân – Maân Coâi #36 
    Neáu trong voøng 6 thaùng Giaùo Xöù vaãn khoâng coù tin töùc gì, thì 
coi nhö nhöõng gia ñình treân khoâng thuoäc veà Giaùo Xöù nöõa.   

PHAÂN ÖU    
    Giaùo Xöù thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình tang quyeán vì söï ra 
ñi cuûa Anh Pheâroâ Nguyeãn Vaên Giaù.   Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, 
qua lôøi caàu cuûa Meï Maria, Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû 
Ñaïo Vieät Nam sôùm ñöa linh hoàn Anh Pheâroâ veà höôûng Thaùnh 
nhan Chuùa.    

LÔØI CAÛM TAÏ TRI AÂN 
     Gia ñình chuùng con xin chaân thaønh caûm taï Cha Xöù, Cha Phoù, 
quyù Sô, quyù vò ban chaáp haønh caùc ñoaøn theå, cuøng toaøn theå quyù 
oâng baø anh chò em baïn höõu xa gaàn, vaø thaân baèng quyeán thuoäc, 
ñaõ ñeán ñoïc kinh caàu nguyeän, tham döï Thaùnh Leã An Taùng, vaø 
tieãn ñöa linh hoàn Pheâroâ ra ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.  Gia ñình 
chuùng con chæ bieát nguyeän xin Thieân Chuùa vaø Meï Maria traû coâng 
boäi haäu cho quyù Cha, quyù Sô cuøng toaøn theå quyù vò.  Trong luùc 
tang gia ñau buoàn, khoâng traùnh khoûi nhöõng ñieàu thieáu xoùt, kính 
mong quyù vò vì tình thöông maø tha thöù. 
      Baø Nguyeãn Thò Hoaøn (Theâm) vaø gia quyeán cuøng caûm taï. 

THOÂNG BAÙO       
    *Kính môøi quyù anh chò trong phong traøo Cursilloâ coá gaéng tôùi 
tham döï buoåi Ultreaya chieàu Chuùa Nhaät hoâm nay luùc 4g00 
chieàu, xin quyù anh chò tôùi ñoâng ñuû ñeå chaøo ñoùn caùc anh chò 
Cursillitas môùi. 
    *Kính môøi quyù ñoaøn vieân Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm thu 
xeáp thôøi giôø ñeán Toân Vöông Thaùnh Taâm Chuùa vaøo luùc 5g00 
chieàu Chuùa Nhaät 31 thaùng 10 taïi tö gia anh Leâ Vaên Duï, ñòa chæ 
3800 11th St.  Port Arthur.  ÑT: 983-7641. 

RAO HOÂN PHOÁI 
     Anh Pheâroâ Phaïm Vaên Phöôùc con oâng baø Phaïm Văn Söû (Boán), 
Port Arthur, TX seõ keát hoân vôùi chò Teâreâsa Nguyeãn Thò Haèng con 
oâng baø Nguyeãn Vaên AÙi , Beaumont, TX . (2) 
     Ai bieát anh chò rao treân coù ngaên trôû theo luaät giaùo hoäi xin 
trình cho Cha Xöù bieát. 

QUAÙN THAÙNH GIA     
    Hoâm nay, Quaùn Thaùnh Gia ñaëc bieät baùn Baùnh Canh, Baùnh 
Beøo, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp daãn.  Xin 
quyù oâng baø vaø anh chò em tieáp tuïc uûng hoä vaø chieáu coá ñeå giuùp 
vaøo quyõ sinh hoaït cuûa giaùo xöù.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng 
baø anh chò em thieän chí vaø toaøn theå quyù vò. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT    
     Ngaøy 10/10/10 $3,577 

 

BEÄNH NHAÂN TRONG TUAÀN  
    Buøi Chung      #2076 
Xin quyù vò caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân trong giaùo xöù.   



 
 

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT THÁCH ĐỐ 
Như Hạ  O.P 

Theo Viện Thống kê Gallup, "cuộc thăm dò dư luận từ ngày 21-23 tháng 9 cho biết 64% dân chúng Hoa Kỳ đã cho rằng tôn 
giáo “rất quan trọng” trong đời sống của họ, 47% nói họ đã dự lễ ở nhà thờ hay hội đường trong tuần lễ trước đó." (CWNews 
5/10/2001) Sau đó cả nước Mỹ đã tổ chức ngày cầu nguyện cho các nạn nhân. Nhưng một số người vô thần phản đối, vì theo họ 
không cần phải cầu xin ai cả. Chỉ cần dựa vào sức con người cũng có thể giải quyết vấn đề ! Nếu không có liên hệ chặt chẽ giữa 
niềm tin và lời cầu nguyện, liệu có sự phản đối đó không ? Chúng ta chờ đợi câu trả lời của Chúa trong dụ ngôn hôm nay. 

 
HAI KHUÔN MẶT 

Ðức Giêsu là một họa sĩ đại tài. Ðể thu hút giới hâm mộ, Người đã tô đậm một nền đen nghịt, tức là ông quan tòa "chẳng 
kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì." (Lc 18:2) Con người ông là một khối băng giá ngất ngưởng giữa trời. Bằng chứng 
ông ngâm tôm vụ bà góa kiện đối phương "trong một thời gian khá lâu." (Lc 18:4) Chỗ dựa duy nhất của bà là người chồng không 
còn nữa. Bà mất tất cả. Bởi vậy, bà mới dễ dàng bị đối phương ăn hiếp. Ai muốn hại bà cũng được. Cuối cùng vì không thể chịu 
không nổi, bà mới lôi đối phương ra tòa. Hẳn vụ kiện không phải nhỏ. Sau bao ngày tháng kêu réo, bà đã thắng lòng lì lợm của quan 
tòa. Bà chỉ còn một phương tiện tranh đấu duy nhất là kiên nhẫn kêu than suốt đêm ngày tại cửa quyền. Quan tòa bực bội hết sức. 
Cuối cùng, "ông ta nghĩ bụng : ?  Mụ góa này quấy rầy mài, thì ta sẽ xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.?" 
(Lc 18:5) Dầu sao, công lý đã trở lại pháp đình, không phải vì quan tòa công minh hay có lòng thương cảm đối với những người thấp 
cổ bé họng, nhưng chỉ vì một lý do hoàn toàn cá nhân. Con người có thể ích kỷ cả khi làm một việc tốt cho người khác ! Dầu sao, 
việc bà bị đối phương hãm hại đã được đưa ra ánh sáng. 

Sau khi đã tạo được một nền mờ tối như thế, Ðức Giêsu đặt vấn đề : "Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những 
kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thày nói cho anh em biết, 
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ." (Lc 18:7) Mặc dù cao vượt hơn con người, nhưng "Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn," (Lc 2:78) 
chứ không vô tâm như "quan tòa bất chính ấy." (Lc 18:6) Thực tế, Thiên Chúa luôn dấn thân vào lịch sử nhân loại và can thiệp để kịp 
thời giải cứu những người cô thế cô thân.   

Thiên Chúa sẵn sàng đáp ứng những khát vọng chính đáng của con người. Nhưng không thể hiểu Thiên Chúa như một cái 
máy rút tiền lúc nào cũng sẵn sàng nhả tiền cho khách hàng. Thiên Chúa thấu hiểu tất cả hiện tại và tương lai. Con người giống như 
người đứng dưới chân núi, không thể bao quát toàn cảnh như Thiên Chúa ở trên cao. Bởi đấy những nhận định của họ nhiều khi có 
tính cách chủ quan và hạn hẹp. Ðó là nguyên nhân khiến lời cầu nguyện trở thành một thách đố. Những lúc lâm vào hoàn cảnh như 
thế, con người thường đồng hóa Thiên Chúa với bộ máy lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả quan tòa trong dụ ngôn hôm nay. Bởi thế, có 
nhiều người không tin vào lời cầu nguyện, nghĩa là không tin có Thiên Chúa lắng nghe khát vọng con người và giải quyết những khó 
khăn cuộc sống nhân sinh. Họ mất kiên nhẫn. Từ đó, họ có ác cảm với Thiên Chúa và mọi hình thức cầu nguyện. 

Nhưng đối với tín hữu, cầu nguyện là lẽ sống. Con người có thể gặp thử thách, nhưng không tuyệt vọng khi chưa đạt được 
điều mong ước khi cầu nguyện. Thiên Chúa chưa đáp ứng không có nghĩa là Người từ chối lời cầu nguyện. Trái lại, cần phải biết 
chuẩn bị và biết lắng nghe Thiên Chúa. Nếu bà góa cũng chóng nản lòng thối chí, chắc chắn chẳng bao giờ vụ kiện được minh xét. 
Lòng kiên nhẫn đã trở thành một sức mạnh khiến cho lời bà thấu đến tai quan tòa. Ðó là một bài học đắt giá cho những ai muốn lời 
cầu nguyện thấu đến Thánh Nhan. Chính Ðức Giêsu đã quả quyết : "Ai kiên nhẫn tới cùng sẽ được cứu thoát."    

Không những cần kiên nhẫn, người tín hữu còn phải cầu nguyện không ngừng. Chính Ðức Giêsu đã làm gương rất lớn và 
còn dạy chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Người vào giờ phút bi thương nhất tưởng như rơi vào hư vô. 
Thế nhưng, Chúa Cha đã sai Thánh Linh phục sinh thân xác Ðức Giêsu. Ðó là lời đáp trả kỳ diệu của Thiên Chúa cho người công 
chính như Ðức Giêsu. Lời cầu nguyện tuyệt vời của Ðức Giêsu đã cuốn hút tất cả con người của Người vào trong tình yêu Thiên 
Chúa.  

 
KHỦNG HOẢNG ÐỨC TIN 

Chính nhờ niềm tin sâu xa nơi Thiên Chúa, ông Môsê đã đem lại sức mạnh cho dân Do thái. Con người hoàn toàn bất lực 
trước những nhu cầu giải thoát vô cùng lớn lao. Nhưng những ai hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, sẽ thấy Người hành động để 
"hạ bệ những ai quyền thế" và "nâng cao mọi kẻ khiêm nhường." (Lc 1:52) Niềm tin đó phải được thể hiện qua việc cầu nguyện. Nói 
khác, cầu nguyện chính là một cách diễn tả niềm tin cách sống động và sâu xa nhất. "Vì khi cầu nguyện, chúng ta diễn những gì 
chúng ta tin về Thiên Chúa và về mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa." (The New Dictionary of Catholic Spirituality 
1993:766) Lời cầu nguyện quả thật có một tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc sống. Nhưng lời cầu nguyện chỉ thực sự có giá trị và 
sức mạnh khi phát xuất tự một "đức tin có chất lượng và sống động." (NIB 1995:339) Nếu tin, chúng ta sẽ thấy "chính Thiên Chúa 
quan tâm tới tạo vật và đáp ứng tiếng chúng kêu xin." (The New Dictionary of Catholic Spirituality 1993:766) 

Nhưng niềm tin đó đang gặp khủng hoảng lớn lao trên thế giới. Nhân loại đang đánh mất chiều kích lớn lao nhất, chiều kích 
Thiên Chúa. Vì thế, con người không thể giải quyết những vấn đề phức tạp. Tương quan nhân loại trở thành nhạt nhẽo và trống 
rỗng. Bởi không tin Thiên Chúa và khinh thường anh em, nên họ cũng chẳng cần phải gắn bó với ai. Nhân loại phân rẽ thành các 
khối thù nghịch. Vết nứt càng ngày càng lớn thành một hố sâu sẽ nuốt sống toàn thể nhân loại. Ðể lấp đầy hố sâu đó, con người cần 
phải chạy đến với Thiên Chúa. Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng "xẻ núi lấp sông" mà thôi. Bởi đấy, các tín hữu hoàn 
toàn tin tưởng sẽ tìm được sức mạnh đích thực trong lời cầu nguyện. Nhờ sức mạnh đó, con người có thể lớn lên theo một tầm vóc 
Ðức Kitô. Càng dựa vào Thiên Chúa, con người càng trưởng thành. Niềm tin vô cùng quan trọng cho thăng tiến nhân loại theo chiều 
hướng cánh chung. cần kiên trì mới thấy được tất cả sức mạnh của niềm tin. "Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy 
lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?" (Lc 18:8)  

 


