
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 30 THÖÔØNG NIEÂN          naêm C ngaøy 24/10/2010    SOÁ: 43
 
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 

( 25-30/10/2010 ) 
T. Hai:    25/10     
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy. 
T. Ba:     26/10   Taï ôn, Lh tieân nhaân & Gioan Bao./Aån danh. 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Tö:     27/10   
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Naêm:  28/10  Thaùnh Simon vaø Thaùnh Thañeâoâ toâng ñoà 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Saùu:   29/10         
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
T. Baûy:   30/10    Caùc linh hoàn/ Baø Haøn. 
   Gn & Mar / Hieåu.    Mar/Rieãn.  Pheâ,Ñoâm/Suy 
    

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

 

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 
 

CHUÙA NHAÄT  31 THÖÔØNG NIEÂN  - Naêm C   ( 30/10/2010 ) 
 Leã 05g00 Ñoïc Thaùnh Thö   Daønh Rieâng 
   TTV Thaùnh Theå   Chöû, Caàn 
CHUÙA NHAÄT  31 THÖÔØNG NIEÂN   - Năm C  ( 31/10/2010 ) 
 Leã 08g00  Daâng Leã Vaät   Ñaïi Ñoàng  
   TTV Thaùnh Theå       Toaùn I 
 Leã 10g00 Daâng Leã Vaät   ÑLMTT   
        TTV Thaùnh Theå     Toaùn  II 
 Leã 12g00 TTV Thaùnh Theå   Toaùn IV  
NGAØY TRONG TUAÀN  ( 1-6/11/2010 ) 
       Leã 7g & 5g       Ñoïc Thaùnh Theå      S:  Huyønh, Phöông   /  C:  Rieãn 
   TTV Thaùnh Theå      S:  Thi                  /   C:  Khoâi 



TIN MUÏC VUÏ
KIEÄU ÑÖÙC MEÏ BEÁ MAÏC THAÙNG MAÂN COÂI 
     Thöù Baûy ngaøy 30 thaùng 10, chuùng ta seõ coù Kieäu Ñöùc Meï taïi 
Coâng Tröôøng luùc 5g30 chieàu, sau Kieäu seõ coù Thaùnh Leã Kính 
Ñöùc Meï.  Thaùnh Leã naøy seõ thay theá cho Leã Thöù Baûy 5g00 chieàu.   
    Kính môøi toaøn theå oâng baø anh chò em ñeán tham döï ñoâng ñuû ñeå 
toû loøng toân kính vaø bieát ôn Ñöùc.  Xin quyù anh chò em trong caùc 
Hoäi Ñoaøn maëc ñoàng phuïc.   Ñaëc bieät, naêm nay coù caùc em daâng 
Chuoãi Maân Coâi. 

 

LEÃ CAÙC THAÙNH NAM NÖÕ 
     Thöù Hai ngaøy 1 thaùng 11 seõ coù Thaùnh Leã troïng kính Caùc 
Thaùnh Nam Nöõ luùc 6g00 chieàu, xin quyù oâng baø anh chò em tôùi 
tham döï ñoâng ñuû vaø soáng saùng. 

 

THAÙNG CAÙC LINH HOÀN 
     Thaùng Caùc Linh Hoàn laø thôøi gian ñaëc bieät ñeå chuùng ta laøm ôn 
phuùc cho caùc linh hoàn qua vieäc hy sinh, tham döï Thaùnh Leã, vaø 
xin Leã.  Xin kính môøi toaøn theå anh chò em tôùi tham döï ñoâng ñuû 
caùc Thaùnh Leã sau ñaây ñeå caàu cho caùc linh hoàn, ñaëc bieät cho 
nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa chuùng ta ñaõ qua ñôøi. 
     Thöù Ba ngaøy 2 thaùng 11 laø ngaøy Caàu cho Caùc Linh Hoàn, seõ 
coù Thaùnh Leã luùc 7g00 saùng vaø 5g00 chieàu nhö thöôøng leä.   
     Thöù Baûy ngaøy 6 thaùng 11 luùc 4g00 chieàu, seõ coù Thaùnh Leã taïi 
Nghóa Trang ñeå caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ñaõ qua ñôøi trong 
Giaùo Xöù, löu yù hoâm ñoù seõ khoâng coù Thaùnh Leã luùc 5g00 chieàu. 

 

CHÖÔNG TRÌNH KHAÙM NGÖÏC, THÖÙ HAI NGAØY 25/10/10 
     Xin quyù baø vaø quyù chò ñaõ nhaän ñöôïc thö thoâng baùo giôø heïn ñeå 
khaùm ngöïc ñeán Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse ñuùng giôø.  Neáu ai 
khoâng ñeán ñöôïc, xin vui loøng cho hoï bieát ñeå hoï môøi goïi nhöõng 
ngöôøi khaùc ñang caàn söï giuùp ñôõ naøy. 
     Xin löu yù:  Vaên phoøng Khaùm Ngöïc Mieãn Phí naøy cho bieát, 
neáu quyù baø vaø quyù chò vaéng maët trong giôø heïn maø khoâng thoâng 
baùo, thì sau naøy hoï seõ khoâng coøn giuùp ñôõ Giaùo Xöù chuùng ta nöõa.  
Vì theá, xin quyù baø vaø quyù chò ñöøng boû lôõ cô hoäi hieám coù naøy. 
 
 

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. 

 

TIEÀN THU CHUÙA NHAÄT          

     Ngaøy 17/10/10  $3,082  

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

 
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 #28 
7) Phaïm Vaên Khoâi – Giuse #451 
8) Nguyeãn Ngoïc Tuaân – Maân Coâi #36 
9) Leâ Höõu Ñöùc – Phuïc Sinh #58 

    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.   

 
CHÍCH NGÖØA CUÙM "FLU SHOT" CUÛA THAØNH PHOÁ 
PORT ARTHUR, NGAØY 28/10/10 
     Giaùo Xöù xin thoâng baùo, Vaên Phoøng Y Teá cuûa thaønh phoá seõ 
ñeán Hoäi Tröôøng Thaùnh Giuse vaøo Thöù Naêm, ngaøy 28/10/10 töø 
3g00 chieàu tôùi 6g00 chieàu ñeå chích ngöøa caûm cuùm.  Leä phí laø 
$10 cho ngöôøi lôùn, vaø mieãn phí cho caùc em döôùi 18 tuoåi.  

 
THOÂNG BAÙO       
    *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 hoâm nay taïi tö gia anh Leâ Vaên Duï, ñòa chæ 
3800 11th St.  Port Arthur.  ÑT: 983-7641. 
 

PHAÂN ÖU    
    Vöøa ñöôïc tin töø traàn cuûa cuï Giuse Buøi Vieát Chuùc, Giaùo Xöù 
thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình tang quyeán vì söï ra ñi cuûa 
cuï. Nguyeän xin Chuùa Gieâsu, qua lôøi caàu cuûa Meï Maria, 
Thaùnh Caû Giuse vaø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam sôùm ñöa 
linh hoàn cuï Giuse veà höôûng Thaùnh nhan Chuùa.    

 

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 . (3) 
     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 Phôû, Baùnh Hoûi Gaø 
Nöôùng, Tieát Canh, vaø thaät nhieàu moùn aên khaùc raát ñaëc saéc vaø haáp 
daãn.  Xin chaân thaønh caùm ôn quyù oâng baø anh chò em thieän chí vaø 
toaøn theå quyù vò. 



SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI NHÂN KHÁNH NHẬT THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2010 

Xây Dựng Sự Hiệp Thông trong Hội Thánh Là Chìa Khóa Của việc Truyền Giáo 

Anh chị em thân mến,   
          Tháng mười, với việc cử hành Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo, là ngày cống hiến cho các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, các 
phong trào Hội Thánh, và toàn thể Dân Thiên Chúa một cơ hội để canh tân quyết tâm rao giảng Tin Mừng, và cho các hoạt động mục vụ một triển vọng 
truyền giáo rộng lớn hơn. Biến cố hằng năm này mời gọi chúng ta sống một cách mãnh liệt những tiến trình phụng vụ và giáo lý, bác ái và văn hóa mà 
qua đó Đức Chúa Giêsu Kitô triệu tập chúng ta đến bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để nếm thử hồng ân sự hiện diện của Người, để được đào luyện 
trong trường của Người và để sống kết hợp mật thiết hơn với Người, là Thầy và Chúa của chúng ta. Chính Người nói với chúng ta: “Ai yêu mến Thầy 
sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14:21). Chỉ nhờ dựa vào cuộc gặp gỡ Tình Yêu Thiên 
Chúa này là điều làm thay đổi cuộc đời mà chúng ta có thể sống hiệp thông với Người và với nhau, cùng cống hiến cho anh chị em mình một chứng từ 
đáng tin cậy, là điều giải thích cho họ lý do của niềm hy vọng đang ở trong chúng ta (x. 1 Pr 3:15). Một đức tin trưởng thành, có khả năng tín thác hoàn 
toàn vào Thiên Chúa với tình con thảo, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và học hỏi các chân lý đức tin, là điều kiện tiên quyết để 
đẩy mạnh một chủ nghĩa nhân đạo mới, được xây dựng trên Tin Mừng của Chúa Giêsu. 
          Hơn nữa, ở nhiều quốc gia, nhiều sinh hoạt Hội Thánh được tiếp tục vào tháng mười, sau kỳ nghỉ hè, và Hội Thánh mời gọi chúng ta học nơi 
Đức Maria, qua việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, chiêm ngắm kế hoạch yêu thương của Chúa Cha dành cho nhân loại, để yêu mến Mẹ như Ngài 
yêu mến Mẹ. Đây chẳng phải là ý nghĩa của việc truyền giáo sao?  Quả thật, Chúa Cha mời gọi chúng ta trở nên những người con được Ngài yêu trong 
Con Yêu Dấu của Ngài và nhận ra rằng tất cả chúng ta là anh chị em trong Người, Đấng là Ơn Cứu Độ dành cho nhân loại bị phân chia vì bất hòa và 
tội lỗi, cùng là Đấng Mặc Khải dung nhan đích thực của Thiên Chúa, Đấng “đã quá yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Ngài, để bất cứ ai tin 
vào Người thì không phải hư mất, nhưng có sự sống đời đời” (Ga 3:16). 
          “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Ga 1:21), là yêu cầu trong Tin Mừng Thánh Gioan mà một số người Hy Lạp, đến Giêrusalem để hành hương 
lễ Vượt Qua, đã nói cùng Tông Đồ Philipphê. Lời này cũng vang lên trong tâm hồn chúng ta trong tháng mười này, nhắc nhở chúng ta về quyết tâm dấn 
thân, cùng công tác loan báo Tin Mừng, là nhiệm vụ của toàn thể Hội Thánh, mà “tự bản chất đã là truyền giáo” (Ad gentes, s. 2), và mời gọi chúng ta 
trở thành những nhà vô địch trong việc canh tân đời sống tạo thành bởi những sự liên hệ đích thực trong các cộng đoàn được xây dựng trên nền móng 
Tin Mừng. Trong một xã hội đa chủng tộc càng ngày càng kinh nghiệm nhiều hơn những hình thức đáng e ngại của sự cô đơn và lãnh đạm, các Kitô 
hữu phải học cách ban tặng những dấu hiệu của hy vọng và trở nên anh chị em của mọi người, biết vun trồng những lý tưởng lớn có thể biến đổi lịch 
sử, và phải cố gắng biến hành tinh này thành ngôi nhà của mọi dân tộc, một cách không ảo tưởng hão huyền hay lo sợ viển vông. 
          Cũng như những khách hành hương người Hy Lạp hai ngàn năm về trước, người của thời đại chúng ta, có thể ngay cả khi họ không ý thức, 
cũng đang yêu cầu các tín hữu, không những chỉ “nói về” Chúa Giêsu, mà còn phải “làm cho họ cho thấy” Chúa Giêsu, phải làm cho dung nhan của 
Đấng Cứu Độ chiếu rọi mọi ngõ ngách của của trái đất trước mặt các thế hệ của thiên niên kỷ mới và đặc biệt cho giới trẻ của mọi lục địa, là những 
người có đặc quyền làm mục tiêu của việc loan báo Tin Mừng. Họ phải cảm thấy rằng các Kitô hữu mang Lời của Đức Kitô vì Người là Chân Lý, và vì 
các Kitô hữu đã tìm thấy nơi Người ý nghĩa và chân lý cho cuộc sống của chính mình. 
          Những suy tư này nhắc đến mệnh lệnh truyền giáo mà tất cả mọi người đã chịu Phép Rửa và toàn thể Hội Thánh đã lãnh nhận nhưng không thể 
chu toàn được nếu không có một sự hoán cải sâu xa của cá nhân, cộng đoàn và mục tử. Quả thật, ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng không những 
khuyến khích từng cá nhân tín hữu, mà còn toàn thể các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ vào một cuộc canh tân toàn diện và không ngừng mở ra hơn 
nữa sự hợp tác truyền giáo của các Hội Thánh, để cổ võ việc loan báo Tin Mừng trong tâm hồn mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, mỗi chủng 
tộc và mỗi quốc gia ở khắp nơi. Ý thức này được nuôi dưỡng qua công việc Fidei Donum (ban phát món quà Đức Tin) của các Linh Mục, tu sĩ, giáo lý 
viên, các nhà truyền giáo giáo dân, trong một cố gắng không ngừng để cổ võ sự hiệp thông trong Hội Thánh, để ngay cả hiện tượng “hội nhập văn hóa” 
có thể sát nhập vào một mô thức hiệp nhất, mà trong đó Tin Mừng là men của tự do và tiến bộ, nguồn mạch của tình huynh đệ, khiêm tốn và hòa bình 
(cf. Ad gentes, s. 8). Quả thật, trong Đức Kitô, Hội Thánh “theo bản chất bí tích, chính là một dấu chỉ và công cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và 
sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người” (Lumen gentium, s. 1). 
          Sự hiệp thông trong Hội Thánh đã phát sinh từ việc gặp gỡ Con Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng, nhờ việc rao giảng của Hội Thánh, 
đã đến với con người, và tạo nên một tình bằng hữu với chính Người, và nhờ đó với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x. 1Ga 1:3). Đức Kitô đã thiết lập 
liên hệ mới giữa con người và Thiên Chúa. “Người mạc khải cho chúng ta rằng ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ (1Ga 4:8), và Người dạy chúng ta rằng luật 
căn bản để nên người hoàn hảo, và nhờ đó biến đổi thế gian, là giới răn mới về yêu thương. Người đảm bảo với những ai tín thác vào tình yêu Thiên 
Chúa rằng con đường tình yêu được mở ra cho tất cả mọi người, và rằng nỗ lực thiết lập một tình huynh đệ phổ quát sẽ chẳng vô ích” (Gaudium et 
spes, s. 38). 
          Hội Thánh trở nên “sự hiệp thông” trên nền tảng Thánh Thể mà trong đó Đức Kitô hiện diện trong bánh và rượu với hy tế tình yêu, xây dựng Hội 
Thánh như thân thể Người, kết hợp chúng ta với một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi, và với nhau (x. 1Cr 10:16tt.). Trong Tông Huấn Sacramentum 
caritatis, tôi đã viết: “Tình yêu mà chúng ta cử hành trong Thánh Lễ không phải là điều chúng ta có thể giữ lại cho riêng mình. Tự bản chất, tình yêu này 
đòi phải được chia sẻ với mọi người. Điều mà thế gian cần là tình yêu của Thiên Chúa; nó cần phải gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người” (số 84). Vì lý do 
ấy mà Thánh Thể không những chỉ là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Hội Thánh, mà còn của việc truyền giáo của Hội Thánh nữa: “Một Hội 
Thánh, Thánh Thể đích thực phải là một Hội Thánh thừa sai” (ibid.), có khả năng mang tất cả mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa, và loan báo 
với niềm xác tín rằng: “điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi cũng loan báo cho anh em, để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi” 
(1Ga 1:3). 
          Anh chị em thân mến, trong Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo này, trong đó tầm mắt tâm hồn chúng ta trải rộng đến những vùng truyền giáo bao 
la, tất cả chúng ta hãy đóng vai trò chủ động trong quyết tâm loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Thôi thúc truyền giáo đã luôn luôn là dấu chỉ của sức 
sống của các Hội Thánh chúng ta (x. Redemptoris missio, s. 2), và sự hợp tác là bằng chứng hùng hồn về sự hợp nhất, về tình huynh đệ và liên đới, là 
điều đem lại sự tín nhiệm cho những người loan báo Tình Yêu cứu độ!   
          Cho nên tôi xin nhắc lại cùng mọi người lời mời gọi cầu nguyện và, bất chấp những khó khăn về tài chánh, cung cấp sự nâng huynh đệ và cụ thể 
cho các Hội Thánh còn trẻ trung. Hành động yêu thương và chia sẻ này, mà Hiệp Hội Giáo Hoàng về Truyền Giáo, mà tôi chân thành cảm ơn, sẽ đặc 
trách việc phân phối, sẽ nâng đỡ việc đào tạo các linh mục, chủng sinh và giáo lý viên ở những xứ ‘truyền giáo’ thật xa xôi, và khích lệ cho các cộng 
đoàn Hội Thánh non trẻ. 
          Để kết luận sứ điệp hằng năm dành cho Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo này, tôi xin ưu ái bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với các nhà truyền 
giáo, là những người đang làm chứng cho Triều Đại Thiên Chúa ở các vùng hẻo lánh xa xôi và thách đố nhất, thường bằng mạng sống của mình. Mọi 
tín hữu gửi đến họ, là những người tiền phong trong việc loan báo Tin Mừng, tình thân hữu, sự gần gũi và nâng đỡ. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng 
yêu thương những ai vui vẻ cho đi (x. 2Cr 9:7) đổ đầy trên họ tinh thần hăng say và niềm vui sâu thẳm. 
          Như với lời “xin vâng” của Đức Maria, mỗi lời đáp trả quảng đại của cộng đoàn Hội Thánh đối với lời Chúa mời gọi yêu thương anh chị em mình, 
phát sinh một tình mẫu tử Tông Đồ và Hội Thánh mới (x. Gl 4:4,19,26), làm cho chúng ta phải ngạc nhiên bởi mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, là Đấng 
“khi đến thời viên mãn… đã sai Con của Ngài, sinh bởi người nữ” (Gl 4:4) để ban đức tin và sự mạnh dạn cho các Tông Đồ mới. Một lời đáp trả như thế 
sẽ làm cho mọi người có thể “vui mừng trong hy vọng” (Rm 12:12) trong việc thực hiện chương trình của Thiên Chúa, Đấng muốn “rằng toàn thể nhân 
loại hợp thành một dân duy nhất của Thiên Chúa, được kết hợp trong Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, và xây dựng thành một Đền Thờ duy nhất của 
Chúa Thánh Thần” (Ad gentes, s. 7). 
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